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I. ВЪВЕДЕНИЕ.
Възложител на Общия устройствен план на община Сливен и на екологичната
оценка, заедно с оценката за съвместимост към него е Община Сливен. Предварителният
проект за Общ устройствен план на община Сливен е разработен от колектив на
„АГОРА” ООД - град София на база на спечелена обществена поръчка.
В съответствие с изискванията на чл. 125, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на
територията, Община Сливен е изготвила планово задание, одобрено от Общинският
съвет, което е представено и в РИОСВ - Стара Загора по реда на чл. 125 ал. 6 на ЗУТ.
Проектът за ОУП на община Сливен подлежи на задължителна екологична оценка (ЕО)
по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на
планове и програми (ДВ бр.57/ 2004 г, посл.изм.доп ДВ бр.94/2012 г) и попада в
обхвата на т. 11.1. на Приложение №1 към чл. 2, ал. 2, т. 1 към нея. Той очертава
рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2
на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) – писмо с изх. № КОС-011277/24.04.2014 г. на РИОСВ - Стара Загора - Приложение 1.
Съгласно чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Общият
устройствен план се одобрява с Решение № 811/ 13.06.2013 г. на общински съвет – гр.
Сливен - Приложение 2. Съобразно с това, както и във връзка с чл. 4, т. 2 на Наредбата,
компетентен орган по ЕО за ОУП и ОС на ОУП на община Сливен е Директорът на
РИОСВ - Стара Загора.
Екологичната оценка представлява нормативно изискваща се част към ОУП и е
изготвена от колектив независими експерти въз основа на Задание за обхват, структура
и съдържание на Доклада за екологична оценка на проекта за Общ устройствен план на
община Сливен, което е разработено в съответствие с изискванията на Наредбата за
условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и писмо
изх. № КОС-01-4510/31.08.2016 г.- на РИОСВ - Стара Загора - Приложение 3.
Възложителят е разработил и реализирал схема за провеждане на консултации с
обществеността, заинтересуваните органи и трети лица по реда на чл. 19, ал.1-4 и с
компетентните органи по чл. 4, както и със специализираните компетентни органи по
чл. 13, ал. 1, съгласно изискванията на чл. 20 от Наредбата по ЕО, което е внесено в
РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА и одобрена с писмо изх. № КОС-01-3699/25.07.2016 г.Приложение 4
Екологичната оценка съдържа информацията по чл. 86, ал. 3 на ЗООС, в
съответствие със степента на детайлност на проекта на ОУП на община Сливен, който
е изготвен на етап предварителен проект.
Оценката е с насоченост Общият устройствен план на общината да спомогне да
се генерират, обсъдят и реализират идеи, обединяващи икономически, социални,
екологични и обемно-пространствени решения и ресурси за подобряване качеството на
средата и значително повишаване на стандарта на обитаване.
След преглед на представената от община Сливен документация и на основание
на чл. 36, ал.3 и 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с
предмета и целите на опазване на защитените зони(ДВ, бр. 73/2007г.), изм.ДВ.
бр.81/2010г., изм. ДВ, бр. 3/2011г., бр. 94/2012г., в сила от 30.11.2012 г., преценката на
компетентния орган за вероятната степен на отрицателно въздействие е че на
територията на община Сливен попадат изцяло или от частично 14 защитени зони,
включени в европейската екологична мрежа НАТУРА 2000: „Река Тунджа - 1”, код BG
0000192, „Керменски възвишения”, код BG 0000418, „Река Блатница”, код BG 0000441,
„Сините камъни”, код BG 0000164, „Гребенец”, код BG 0000420, „Твърдишка
планина”, код BG 0000211, „Котленска планина”, код BG 0000117, „Гора Тополчане”,
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код BG 0000553, „Гора Желю Войвода”, код BG 0000554, „Гора Блатец”, код BG
0000567 по Директива 92/43/ЕЕС, за опазване на природните местообитания и
местообитанията на видовете и „Котленска планина”, код BG 0002029, „Сините камъни
- Гребенец”, код BG 0002058, „Каменски баир”, код BG 0002059 и „Адата - Тунджа”,
код BG 0002094 по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици поради
следните мотиви :
1. Възможно е засягане и увреждане на природни местообитания в рамките на
засегнатите части от споменатите защитени зони, което не кореспондира с целите на
опазване, а именно: запазване на площа на природните местообитания и
местообитанията на видовете и техните популации, предмет на опазване в рамките на
защитените зони и запазване на естественото състояние на природните местообитания
и местообитанията на видовете, предмет на опазване в рамките на защитените зони,
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове
и условия на средата;
2. Възможно е обезпокояване на защитени видове птици или популации на
гнездящи, мигриращи видове в рамките на защитените зони, както и увреждане на
местата им за размножаване, почивка и изхранване;
3. Има предпоставки за безпокойство, прогонване и унищожаване на
животинските видове, както и за въпрепятстване на естествената миграция на видове в
защитените зони;
4. Възможни отрицателни въздействия върху защитените зони, включително
увреждане(унищожаване) на ключови елементи в зоните – почви, растителност и
животински свят.
Екологична оценка е разработена от колектив независими експерти, които
отговарят на изискванията, поставени с чл.83 ал.1 и ал. 9 от ЗООС. Съгласно тези
изисквания, към доклада са приложени списък на авторския колектив, изработил
екологичната оценка и писмени декларации на експертите по чл. 16 от Наредба за
условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми .
При разработването на Доклада за екологична оценка е използван подход, при
който се изясняват екологичните дадености и проблеми на най-ранния етап на вземане
на решение с изявен стремеж този процес да е напълно прозрачен посредством
консултации и участие на обществеността.
С екологичната оценка се цели интегриране на предвижданията по отношение на
околната среда в процеса на развитие като цяло и въвеждане принципа на устойчиво
развитие. Тя включва информация, съответстваща на степента на подробност на плана
и използваните методи за оценка. Колективът експерти се е стремял да:
- анализира възможните значителни въздействия върху компонентите
(атмосферен въздух, води, почви, земни недра, ландшафт, природни обекти, минерално
разнообразие, биологично разнообразие) и факторите (естествени и антропогенни
вещества, различни видове отпадъци, рискови енергийни източници, шум, вибрации и
вредни лъчения) на околната среда в обхвата на действие и влияние на плана;
- проучи и посочи алтернативите на плана;
- идентифицира начините за подобряване на подбора на плана, планирането,
проектирането и изпълнението чрез предотвратяване, минимизиране, смекчаване или
компенсиране на неблагоприятните въздействия върху околната среда и увеличаване на
положителните въздействия;
- предложи мерки за включване на процеса на смекчаване и управление на
неблагоприятните въздействия върху околната среда по време на изпълнението на
плана.
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Докладът за екологична оценка е изцяло съобразен с изискванията на Закон за
опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г.,посл.изм. ДВ.
бр.103 от 29 Декември 2009г.) и Наредба за условията и реда за извършване на
екологична оценка на планове и програми (Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., обн.,
ДВ, бр. 57 от 2.07.2004 г, Загл. изм. -ДВ, бр. 3 от 2006 г., посл.изм., бр. 94 от 30.11.2012
г., в сила от 30.11.2012 г. и бр. 12 от 12.02.2016 г. в сила от 12.02.2016 г.).
Въздействията върху компонентите на околната среда и начините за извършването на
оценката са определени от „Ръководство за ЕО на планове и програми в България”,
София, 2000 и „Указанията и методиките на ЕК за стратегическа екологична оценка”.
Разработката е изцяло съобразена с направените констатации и поставени
изисквания от РИОСВ - Стара Загора. Предварителното проучване по компоненти на
околната среда, послужи като подготовка за подробно комплексно екологично
изследване на района, обект на ОУПО, като при теренните работи, беше проучена и
описана конкретната обстановка. Бяха провеждани срещи с местни хора за обсъждане
намеренията на Възложителя. Реализирането на инвестиционното предложение е тясно
свързано със социално-икономическото развитие на района.
При изготвяне на настоящия Доклад от страна на Възложителя б еше
предоставена информация и съобразена с проведените консултации :
- Писмо с изх. № КОС-01-4510/31.08.2016 г. на РИОСВ - Стара Загора;
- Планово задание за Общ устройствен план на община Сливен;
- Предварителен проект за Общ устройствен план на община Сливен;
- Общински план за развитие на община Сливен 2014-2020 г.;
- Общинска Програма за управление на отпадъците на община Сливен до 2020г.
- Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Сливен като
агломерационен ареал;
- Писмо с вх. № 4700-315(1)/ 14.09.2016 г. на „ЕВН България
електроразпределение” ЕАД, град Сливен;
- Писмо с изх. №.АСД– 11- 635./28.06.2016 г. на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО
СТОПАНСТВО”, гр. Сливен
- Писмо с вх. № 12-00-233/28.06.2016 г. на Областно Пътно Управление –
Сливен;
- Писмо с вх. № 66-00-236(1)/23.08.2016 г. на СГКК – Сливен;
- Писмо с вх. № 2400-1772(1)/ 08.09.2016 г. на БДУВ ИБР - Пловдив.
- Писмо с вх. № 9200-471(1)/02.09.2016 г.на ДП „Национална компания
железопътна инфраструктура”;
- Писмо с вх. №2400-1643(1)/14.09.2016 г. на РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО
ГОРИТЕ – СЛИВЕН;
- Писмо с вх. № 0417-20(1)/13.09.2016 г. на МИНИСТЕРСТВО НА
ЕНЕРГЕТИКАТА;
- Писмо с вх. № 4702-588(1)/25.08.2016 г. на НЕК – ЕАД;
- Писмо с вх. № 3200-170/23.08.2016 г. на РЗИ Сливен;
- Писмо с вх. № 4704-1957 (1)/08.09.2016 г. на ВиК Сливен;
- Писмо с вх. № 4702-593 (1)/29.08.2016 г. на БУЛГАРТРАНСГАС;
- Писмо с вх. № 3300-71(1)/30.08.2016 г. на НСИ;
- Писмо с вх. № 3300-79(1)/31.08.2016 г. на НИНКН;
- Писмо с вх. № 5300-90/29.08.2016 г. на ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО
ПРЕДПРИЯТИЕ ДП;
- Писмо с вх. № 0403-13(1)/29.08.2016 г. на МВР
Представени в Приложение 5

9

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Възложител: ОБЩИНА СЛИВЕН, със седалище и адрес на управление
град Сливен , бул. „Цар Освободител” № 1, представляванa от г-н Стефан Радев, Кмет
на Oбщина Сливен.
Пълен пощенски адрес: 8800, град Сливен , бул. „Цар Освободител”
№1,област Сливен
Телефон: 044/611352, 0896 788810
E-mail: kmet@sliven.bg, ipgvr_sliven@abv.bg;
Web: www.sliven.bg
Лице за контакти: арх. Любомира Наумова – Андреева, тел. 0896788810

ИЗГОТВИЛИ:
инж. Иван Димитров Иванов
Стоян Димитров Николов
д – р Мая Кьосева
ланш. арх. Галина Стоянова
Самуил Добрев
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III. ЗАДАЧИ НА НАСТОЯЩАТА РАЗРАБОТКА
Общите цели на екологичната оценка са насочени към по-добро обвързване на
плана към опазването на околната среда, увеличаване на участието в процеса на
вземане на решение на представители на различни заинтересовани групи и институции,
чрез запознаване с плановете и тяхната оценка.
Главната цел на екологичната оценка на ОУПО е да анализира и оцени
потенциалните въздействия на предвижданията на плана и да посочи мерките за
предотвратяване на неблагоприятните последствия върху околната среда и здравето на
хората. По този начин се постига редуциране на рисковете за околната среда и
човешкото здраве от реализацията на плановете и се подпомагат проектантите за
разработването на окончателния проект.
С проекта се цели изработване на ОУПО за територията, който да предложи
необходимата информация, изискуема от ППЗОЗЗ, улесняваща вземането на решение
от комисията по чл. 20 от ЗОЗЗ.
Специфичните задачи са както следва:
- да посочи ясна мотивировка за необходимостта от изработване на ОУПО;
- да определи конкретната функция на предложената за промяна пространствена
структура и селищна мрежа;
допълване на ;
- да предложи целесъобразно и съответстващо на тази функция структуриране и
зониране на териториите;
- да изясни транспортно-комуникационната обвързаност с прилежащата
територии, както и с общинската и национална пътна мрежа;
- да посочи възможностите за изграждане на комуникационно-транспортна
система;
- да посочи връзката на новопредложените обекти със структурните елементи на
околната среда;
- да определи местата и възможностите за отдих и туризъм, интеграция на НКЦ
и природни забележителности с населените места и пътната инфраструктура.
IV. Раздел 1. ОПИСАНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ
НА ПЛАНА ИЛИ ПРОГРАМАТА И ВРЪЗКАТА С ДРУГИ СЪОТНОСИМИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
На днешният етап, главната нова цел на териториалното и селищно устройство
в нашата страна е: „Осигуряване на защита и баланс на интересите на всички
участници в устройствения процес, както на юридически лица – държавата,
общината, фирми, организации, така и на всеки отделен гражданин”. Паралелно
задължително изискване е създаването на оптимална пространствена и функционална
структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на града и съставните
селища в хармонично единство на урбанизираните структури със съществуващите
природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия при
отчитане и на регионалните компоненти.
Следвайки нормативните изисквания, Общият устройствен план на община
Сливен съдържа мотивирани проектни решения за:
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- Структура на територията – устройствените зони за обитаване,
производство, рекреация, природозащита, природо - възстановяване, комуникация и
инфраструктура;
- Строителните граници, в т.ч. и терените за ново селищно развитие, при
отчитане собствеността на гражданите, ограничителите и стимулаторите за
териториално развитие;
- Строителните режими, границите им, начинът на застрояване и основни
параметри на застрояване (интензивност, плътност, височина и др.);
- Главната и обслужваща улична мрежа;
- Трасетата и обектите на инженерната инфраструктура;
- Защитените архитектурни, културни и др.зони и обекти – недвижими
паметници на културата;
- Обектите за обществено обслужване от система „образование”,
„култура”, „здравеопазване”, „спорт”, култура и др., които се изграждат със средствата
на общината и държавата и са от особена важност за общината;
- Екологични мероприятия, параметри и изисквания за повишаване стандарта
и качествата на околната среда;
- Ландшафтно и композиционно- естетическо оформяне територията на
общината, прилежащите квартали и крайселищната територия;
- Мероприятия за устойчивост на социално-икономическото развитие и
съпътствуващите ги устройствени условия;
- Разчети за баланса на територията и други важни териториални
показатели;
- Зоните с висока концентрация на обекти от обслужващия сектор със
стопанско предназначение.
По същество, това са основните задачи на Общия устройствен план, от които
произтичат определени изисквания за спешно решаване на възлови проблеми в
настоящото и бъдещо развитие на общината и селищата от общината. Общия
устройствен план на Община Сливен предвижда нейното развитие за перспективен
срок от 20 години, т.е. планов хоризонт до 2035 година, като е разработена
урбанистична хипотеза с планов хоризонт до 2040 година.
Изготвеният Общ усройствен план на Община Сливен е съобразен с
приоритетите както на стария Общински план за развитие в периода 2007-2013 г. , така
и на новия, за плановия период 2014 – 2020 г. Според тях, стратегията за развитие на
общината ще е ориентирана към постигането на следните цели:
- Възраждане и стимулиране на икономическата активност, развитие на
конкуретоспособна и устойчива местна икономика;
- Развитие и модернизация на транспортно - комуникационната
инфраструктура на общината, превръщащи я в достъпна и привлекателна територия за
населението, бизнеса и транзитния поток в региона;
- Опазване и подобряване на околната среда, съхраняване и обогатяване на
културното наследство, повишаване качеството на живот и развитие на човешкия
капитал.
Стремежът и на двата документа е да бъдат постигнати следните приоритети:
Приоритет 1: Подобряване на бизнес инфраструктурата и развитие на услугите
за МСП;
Приоритет 2: Насърчаване на иновационната дейност и технологичния
трансфер, модернизация и въвеждане на екологичнии енергоспестяващи технологии в
публичния сектор, индустрията и селското стопанство;
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Приоритет 3: Развитие и модернизация на транспортната и пътна
инфраструктура;
Приоритет 4: Осигуряване на достъп до съвременни комуникационни мрежи и
достигане на стандартите на информационното общество;
Приоритет 5: Качествена околна среда, ефективно управление и използване на
природните ресурси за устойчиво развитие и осигуряване на благоприятна жизнена
среда в населените места;
Приоритет 6: Развитие на туристическия потенциал и подобряване на
социокултурната среда – съхраняване и обогатяване на традициите, културното и
историческото наследство, допринасящо за икономическия просперитет на общината;
Приоритет 7: Развитие на административния капаците и партньорството за
постигане на хармонично, балансирано и устойчиво местно развитие;
Приоритет 8: Подобряване на здравната, образователната, социалната и
културната инфраструктура, интегриране на малцинствените групи и подобряване на
качеството на живот.
Мотивите за изработване на новия Общ устройствен план на Община Сливен
произтичат от променената обществено-политическа и икономическа обстановка след
началото на прехода, рязкото ускоряване динамиката на процесите и коренно измените
условията за пространствено планиране и развитие на общината. С възстановяването на
частната собственост върху земеделската земя и реституцията на отчуждените и
одържавени парцели и сгради, частната строителна инициатива в общината получи
значително развитие.
Икономическата стагнация и началото на икономическото преструктуриране на
националната и в частност на Сливенската икономика, доведоха до остър финансов
дефицит в бюджетите на държавата и общината и рязко спадане, а в някои насоки и
прекратяване на инвестициите в публичния сектор.
За територията на община Сливен съществува изработен Общ устройствен план,
процедиран преди промените от 1989 г. В същото време Застроителните и
регулационни планове на отделните части на Сливен, правени при абсолютни права на
държавата за разпореждане с недвижимите имоти и централизирано планиране на
инвестициите, са неактуални и не спомагат (а в някои случаи направо пречат) за
управлението на процесите, които протичат в селищната територия.
За всички населени места са изработени кадастрални и регулационни планове
през периода 1929 -1991г. За част от населените места има одобрени и планове за
застрояване.
За град Сливен има одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри от 2010
г. В тази връзка е необходимо изработване на нов ПУП – ПРЗ.
За всички останали населени места е наложително изработване на кадастрални
карти и кадастрални регистри, които да отразяват актуалното състояние на
недвижимите имоти, след което и ПУП – ПРЗ, които да са съобразени с действащата
нормативна уредба.
Коренно променените условия налагат различни подходи и принципи на
планиране, което е осъществено с новия ОУПО. С частични изменения на отделни
застроителни и регулационни планове не би могла да се установи устройствена рамка
за балансирано развитие на града в условията на преобладаваща частна собственост,
противоречиви инвестиционни интереси и неадекватна наследена планова основа. Найуязвими се оказаха социалната инфраструктура и зелената система.
Местоположението на града и селищата от общината предлагат удобен достъп
до голямото черноморско пристанище Бургас и международното летище Бургас,
черноморските пристанища и курорти, пазарите на Турция и Гърция. Основните пътни
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артерии обслужващи общината и осигуряващи връзката й със съседните общини и
регионалните центрове са магистрала „Тракия”, и пътищата от Републиканската пътна
мрежа ІІ-66 по направлението „Стара Загора - Сливен - път І-6 /Бургас/”. Път ІІ-55
провежда и транзитен трафик по направлението „Свиленград - Русе”.
Освен
това, урбанизационните процеси все по-определено започват да се
свързват със свободното време, с организирането на рекреацията и туризма, което се
отчита в ОУПО. Към горните мотиви трябва да се добавят и инфраструктурните
проблеми - водоснабдяване, канализация, транспортните проблеми с паркирането и
гарирането, екологичните проблеми, проблемите със събирането и третирането на
твърдите битови отпадъци и др.
Обхватът на Общия устройствен план на Община Сливен включва общата
структура на територията, преобладаващото предназначение на съставните и
структурните й части, местоположението и границите на урбанизираните територии,
земеделските територии; горските територии, защитените територии, нарушените
територии за възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено
предназначение.
Предложен е общият режим на устройство на всяка от териториите, който
включва най - общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване,
изграждане и развитие. Специално внимание е обърнато и на извънурбанизираните
територии (изключителна държавна, публична, държавна и публична общинска
собственост) и режимът на тяхното устройство.
Разгледано е и е предложено развитие на разположението на мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура на територията на общината и връзките
им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и
обекти от национално значение;
1.1. На европейско ниво
План за опазване на водните ресурси на Европа до 2020 г. (Blueprint)
Планът за опазване на водните ресурси на Европа има за цел да се справи с
пречките, които възпрепятстват действията за опазване на водните ресурси на Европа, и
се основава на задълбочена оценка на съществуващата политика. В него се акцентира
върху ключови теми, като подобряване на земеползването, решаване на проблема със
замърсяването на водите, подобряване на ефективността на използването на водата и
повишаване на устойчивостта, както и подобряване на управлението от страна на
участниците в управлението на водните ресурси.
Дългосрочната му цел е да гарантира устойчивостта на всички дейности, които
оказват въздействие върху водите, като по този начин осигури наличието на вода с
добро качество за целите на устойчивото и справедливо използване на водите. Тази цел
вече е залегнала по различни начини в РДВ. Основен принцип, залегнал в ОУП е
устойчивото развитие на рибарството и аквакултурите, в т.ч. са предвидени мерки за
опазване на водните ресурси (сладководни).
1.2. На национално ниво
Националната стратегия за развитие и управление на водния сектор
Дългосрочната стратегическа цел на документа е „Устойчиво ползване на
водните ресурси, осигуряващо в оптимална степен сегашните и бъдещи нужди на
населението и икономиката на страната, както и на водните екосистеми”.
Цел 1: Гарантирано осигуряване на вода за населението и бизнеса в условията
на промени на климата, водещи до засушаване.
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1.1.
Осигуряване на непрекъснато водоподаване чрез рехабилитация на
съществуващите и изграждане на нови язовири и резервоари, рехабилитация на
водопроводната мрежа и водоизточниците.
1.2. Намаляване на общите количества използвана вода чрез инвестиции във
водностопанската инфраструктура и мерки за подобряване на ефективността при
използването на водните ресурси.
Цел 2:
Запазване и подобряване на състоянието на повърхностните и
подземните води.
2.1. Премахване на заустването на необработени отпадъчни води в изкуствени и
естествени водоприемници и във водозбора на река Тунджа чрез изграждане,
реконструкция и модернизация на системи за отвеждане и пречистване на отпадъчни
води.
2.2. Укрепване на институционалната система за мониторинг и контрол, която
да гарантира доброто състояние на повърхностните и подземните води.
2.3. Превръщане на Плановете за управление на речните басейни в основен
планов документ при интегрираното управление на водите.
Цел 3: Подобряване на ефективността при интегрираното управление на водата
като стопански ресурс.
3.1. Създаване на институционална рамка, която да гарантира прехвърляне на
отговорността за вземането на решения във връзка с развитието на водния сектор на
национално, регионално и местно равнище от стопанските субекти към публичните
власти – държава, общини.
3.2. Средствата от населението и бизнеса, средствата от ЕС и изискваното
национално съфинансиране да осигуряват самофинансиране на водния сектор, при
спазване на принципа „замърсителят и ползвателят плащат”.
3.3. Повишаване на капацитета на всички участници в управлението на водния
сектор.
Цел 4. Намаляване на риска от щети при наводнения
4.1. Идентифициране на рисковите зони.
4.2. Осъществяване на мерките от плановете за защита от наводнения.
Дългосрочната стратегическа цел на страната в областта на водния сектор е
устойчиво ползване на водните ресурси, осигуряващо в оптимална степен сегашните и
бъдещи нужди на населението и икономиката на страната, както и на водните
екосистеми. ОУП е в тясна връзка с Националната стратегия плана и конкретно с
основните цели заложени в нея и в частност в областта на опазване водните
екосистеми.
ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ
РАЙОН 2016 – 2021 ГОДИНА
Екологичните цели са определени в член 4 от Рамковата директива за водите
(РДВ). Целта е дългосрочно устойчиво управление на водите, основано на висока
степен на защита на водната среда. В член 4, параграф 1 се определя общата цел на
РДВ, които следва да бъдат постигнати за всички повърхностни и подземни водни тела,
т.е. постигане на добро състояние до 2015 г. и се въвежда принципът за
предотвратяване на допълнително влошаване на състоянието.
Основните екологични цели в директивата са разнообразни и включват следните
елементи, съгласно чл.4(1) от РДВ:
• Недопускане на влошаване на състоянието на повърхностните и подземни води
и защита, подобряване и възстановяване на всички водни тела;
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• Постигане на добро състояние до 2015 г., т.е. добро екологично състояние (или
потенциално такова), както и добро химическо състояние на повърхностните води и
добро химическо и количествено състояние на подземните води;
• Постепенно намаляване на замърсяването от определени вещества и поетапно
спиране на изпускането на приоритетни опасни вещества в повърхностните води, както
и превенция и ограничаване на въвеждането на замърсители в подземните води;
• Преустановяване на всякакви значителни възходящи тенденции в
замърсяването на подземните води;
• Постигане на стандартите и целите за защитените територии, определени в
законодателството на Общността.
По отношение на силно модифицираните и изкуствени водни тела се определят
„специфични цели“ за тези конкретни водни тела. В член 4(3) са описани строги
критерии за определянето на изкуствени или силно модифицирани водни тела.
Определянето на целите за опазване на околната среда е описано в Глава X, Радел III от
Закона за водите(ЗВ), по-конктретно в чл.156а до 156ж. Съгласно чл.156а, ал.1, т.1 от
3В целите за опазване на околната среда при повърхностните води се определят за:
а) предотвратяване влошаването на състоянието на всички повърхностни водни
тела;
б) опазване, подобряване и възстановяване на всички повърхностни водни тела
за постигане добро състояние на водите;
в) опазване и подобряване качеството на водите във всички изкуствени и силно
модифицирани водни тела и постигане на добър екологичен потенциал и добро
химично състояние на повърхностните води;
г) предотвратяване, прогресивно намаляване и прекратяване наведнъж или на
етапи на замърсяването от емисии, зауствания и изпускания на приоритетни и
приоритетно опасни вещества.
В ИБР постигането на целта „добро екологично състояние” е свързана с
намаляване на натоварване с биогенни вещества (главно от отпадъчни води от населени
места, хранително –вкусова промишленост, от проблеми с отпадъци в речното корито и
животновъдство), намаляване замърсяване със специфични вещества (предимно
желязо, манган, мед и цинк от индустриални дейности и рудодобив), подобряване
стойностите на биологичните параметри и преодоляване на проблеми с еутрофикацията
(цъфтежи на водорасли) в големите язовири, подобряване на хидроморфологията на
реките.
Непостигането на целите за добро химично състояние до 2015г. са свързани със
стари замърсяванията или замърсявания от недействащи минни съоръжения.
Целите, които са свързани с подобряване на екологичното и химично състояние
на водните тела са заложени като „подобряване на състоянието по съответните
показатели”, за които не е постигнато добро състояние (стойностите съответстващи на
доброто състояние) съгласно Наредба Н-4 от 2012 г. за характеризиране на
повърхностните води и Наредба от 2010 г. за стандарти за качество на околната среда
за приоритетни вещества и някои други замърсители.
За 141 бр. ВТ целта е „постигане на добро екологично състояние”, а за 123 бр.
ВТ целта е „опазване на доброто състояние и предотвратяване влошаването”. За 9 бр.
ВТ е заложена по-малко строга цел от постигане на добро екологично
състояние/потенциал. А за 38 бр. ВТ , които са в неизвестно състояние/потенциал е
заложена цел „постигане на добро екологично състояние/потенциал или опазване на
доброто състояние и предотвратяване влошаването”.
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План за управление на водите в Черноморски район, 2010-2015 г.
Съгласно чл. 4 от Рамковата директива за водите 2000/60 на ЕС екологични цели
за водите са:
• Постигане на добро екологично състояние и добро химично състояние на
повърхностните води;
• Постигане на добър екологичен потенциал и добър добро химично състояние
на повърхностните изкуствени водни тела;
• Постигане на добър екологичен потенциал и добро химично състояние на
повърхностните силно модифицирани водни тела (СМВТ).
• Достигане на добро състояние на подземните води (т.е. добро химично и добро
количествено състояние на подземните водни тела);
• Предотвратяване влошаването състоянието на повърхностните и подземните
води;
• Постигане на целите и стандартите за защитените територии;
• Намаляване концентрацията на замърсители в подземните води;
• Прекратяване на заустванията на приоритетни и опасни вещества в
повърхностните води. За осигуряване доброто състояние на подземните води се
изискват възможно най- ранни действия и дългосрочно планиране на предпазващи
мерки, които ще допринесат за избягване процеса на естественото закъснение при
тяхното формиране и възстановяване.
Цели за повърхностните водни тела:
Табл. 1.6.2.2 Екологични цели за повърхностните води
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Източник : ПУРБ в Черноморски район за басейново управление
Цели за подземните водни тела:
Таблица - Екологични цели за подземните водни тела
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Източник : ПУРБ в Черноморски район за басейново управление
На анализ и планиране са подложени териториите с вероятно разпространение
на предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на
устройство и защита проблем, който стана особено актуален през последните 2014 2016 г. ;
Набелязани са териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени
мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите за превантивна устройствена
защита съгласно чл. 10, ал. 3 ЗУТ.
Предварителният проект на ОУПО съдържа текстови и графични материали.
Текстовите материали към ОУПО съдържат раздели за:
Глава 1: Общи проблеми
Уводни бележки. Цели и задачи на плана. Прогнозен период.
Анализ на състоянието на територията.
Глава 2: Регионални проучвания
Ситуиране на община Сливен в структурите от по-високо национално и
регионално ниво
.
Регионални връзки на общината
Селищна мрежа
Глава 3: Териториални проучвания
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Физико-географски характеристики
Ландшафтна оценка
Геоложка характеристика
Структура на собствеността
Глава 4: Икономическа база
Икономика – анализ и прогнози
Инвестиционна активност
Глава 5: Демографско развите и прогноза
Анализ на демографското развитие
Заетост и безработица
Прогнозни разчети
Глава 6: Обитаване
Анализ и диагноза на жилищната система
Жилищна прогноза – основни постановки
Жилищни зони – устройствени режими
Глава 7: Обществено обслужване и центрова система
Обществени центрове и социален сервиз - анализ
Система на обслужващите центрове със структуриращо значение
Перспективно развитие на функционалните подсистеми на социалния сервиз
Обществено регулиран сектор на социалния сервиз
Пазарно развит социален сервиз
Глава 8: Недвижимо културно наследство
Анализ и диагноза на състоянието на недвижимото културно наследство в
територията.
Концепция и прогноза за развитието на системата на недвижимото културно
наследство.
Глава 9: Устройствени зони и режими. Баланс на територията
Устройствени зони и режими в урбанизирани територии:
Устройствени зони и режими извън границите на населените места и селищните
образувания
Баланс на територията на общината
Глава 10: Техническа инфраструктура
10.1. Транспорт и комуникации
Пътна мрежа - състояние и класификация на пътната мрежа
Транспортни натоварвания,
10.2. Водоснабдяване, канализация и очистване на отпадните води
10.3. Електроснабдяване
10.4. Далекосъобщения Глава 11: Правила и нормативи за приложение на ОУПО
Глава 12: Приложения
Задание за изработване на ОУПО
Приложени нормативни документи
Ползвани информационни източници
Списък на обектите на НКН – към глава Културно и природно наследство;
Графичните материали към ОУПО илюстрират текстовите материали и са
основни и допълнителни.
Основните графични материали съдържат:
- Опорен план на общината в М 1:10000 до М 1:25000, изработен върху
топографска карта, с отразени кадастрални и други данни съгласно чл. 115 ЗУТ - в
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случаите, когато такъв не е изработен със заданието; мащабът на опорния план се
определя със заданието;
- Общ устройствен план на общината в мащаба на опорния план, изработен
върху картата по т. 1, в който се отразяват бъдещото развитие и устройството на
териториите, включващо:
- Режим за устройство и строителните граници на урбанизираните
територии: населени места, групови и единични паметници на културата, промишлени
комплекси и други селищни образувания;
- Земеделски земи, в които не се допуска промяна на предназначението им, и
останалите земи, в които това е допустимо;
- Горски територии (гори и земи от горския фонд) с разграничение съгласно
буква "б";
- Територии със специфични характеристики (Зони по Натура 2000,
защитени местности, паметници на културата, гробищни паркове, минерални извори,
калонаходища, обекти на сигурността и отбраната и др.);
- Нарушени територии (рудници, кариери, насипища, свлачища, срутища,
мочурища, депа за отпадъци и др.) за етапно възстановяване и рекултивация;
- Водни площи и течения - реки, езера, язовири, напоителни и отводнителни
канали;
- Елементи на транспортната техническа инфраструктура - пътна мрежа по
класове, железопътни линии, гари, пристанища, летища;
- Елементи на другата техническа инфраструктура - електропроводи,
газопроводи,
нефтопроводи,
нефтопродуктопроводи,
топлопроводи,
далекосъобщителни мрежи, водопроводи, канализационни колектори, и съоръженията
към тях (електрически подстанции, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни
води, понижителни и разпределителни станции и др.);
- Схеми в мащаб, определен в заданието за транспортната мрежа и другите
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
Допълнителните графични материали към ОУПО съдържат карти, схеми,
графики, фотоси и други материали, определени в заданието и по преценка на
изпълнителя.
Общият устройствен план на община Сливен е изготвен въз основа на одобрено
планово задание, което е продукт от предпроектни проучвания за изработване на плана.
То е методическата и информационна основа, на която се е основало разработването на
предварителния проект. В него са формулирани следните указания, препоръки и
задачи:
- Препоръчан е методическия подход за разработване на ОУПО;
- Определени са целите и задачите на ОУПО;
- Осигурена е основната информация за състоянието и тенденциите в
икономическото, социално, техническо и пространствено развитие;
- Предоставена е кратка справка за историческото развитие и настоящото
състояние на града и съставните селища на общината;
- Представена е регионалната структура и мястото на града и селищата в
общината;
- Представена е актуална агрегирана информация за основните системи –
труд, обитаване, отдих и техническа инфраструктура;
- Характеризирано е екологичното състояние на града и селищата от
общината, както и очакваните негативни изменения;
- Формулирани са изискванията към обема и съдържанието на плана, в
съответствие с действащата нормативна база;
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- Определени са фазите и етапите за разработване на ОУПО.
- Формулирани са изискванията към състава на проектантския екип за
разработването на плана.
Информационното осигуряване на проекта е обезпечено по две направления:
- Агрегирана информация за община Сливен от данни на Националния
статистически институт (НСИ ):
- Допълнителна статистическа информация по отрасли и функционални
системи и планировъчни райони, представена от съответните отдели и служби на
общинската администрация, Териториалното статистическо бюро – град Сливен (ТСБ),
Общинска служба „Земеделие и гори” – гр. Сливен, Бюрото на труда и безработицата –
гр. Сливен, . Регионален инспекторат по образование – гр. Сливен, Регионална
инспекция по здравеопазване; Регионална служба „Социални дейности”, Браншови
структури (Туризъм, Търговия и др.) и служби и институции, разполагащи с
информация, необходима за разработването на ОУП според оценката на проектантския
екип и със съдействието на общинската администрация.
Като източници за информация със стратегически, планов и друг оперативен
характер са използвани съществуващите Национална концепция за пространствено
развитие на Република България (2013-2025 г.), националните Оперативни програми и
секторни стратегии, Регионалния план за развитие на Югоизточния район за планиране
(2014-2020 г.), Областната стратегия за развитие на област Сливен (2014-2020 г.) и
Общинския план за развитие на община Сливен (2014-2020 г.) .
В представените по- долу таблици са дадени устройствените зони и режими по
ОУПО на Сливен и баланса на територията.
От тях се вижда, че са спазени нормите за устройство на територията дадени в
ЗУТ и изискванията на подзаконовите нормативни актове (Наредби) към него. По
отношение баланса на територията на общината, запазва се преобладаващото
присъствие на земеделските територии( 73,41%) и не особено високият процент на
горските територии (12,88%). Предимно земеделският характер на стопанска
ориентация на общината предопределя и сравнително незначителното присъствие на
нейна територия, на производствени устройствени зони (1,43% + 0,07%). Запазват се и
площите на природните забележителности (защитени зони) – 61,2 ха.
Устройствени зони и режими - Община Сливен.
Мин.
Видове зони

Пл%

Кинт

Кк

Озеленява
не %

ЖИЛИЩНИ УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ
Жилищна
преобладаващо

устройствена
ниско

зона

с

30

1,20

50

10

40

0,80

40

10

застрояване

съществуваща
Жм1

Жилищна устройствена зона с
преобладаващо ниско застрояване проектна

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕРИТОРИИ
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Пп

Предимно производствени и складови
устройствени зони и терени съществуващи

60

2,00

30

Предимно производствени устройствени
зони и терени

50

1,50

30

50

ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩИ ТЕРИТОРИИ И СМЕСЕНИ
МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ ЗОНИ
Устройството и застрояването
се осъществяват след изработване
на подробен устройствен план,
съобразен с целите на застрояване
и

нормативите

Наредба

№7

нормативи

за

за

отредени

в

правила

и

устройство

на

Устройствена зона за обществено-

отделните видове територии и

обслужващи дейности, съществуваща

устройствени зони.
50

1

30

10

Смесена многофункционална
Смф

устройствена зона, проектна
ТЕРИТОРИИ ЗА РЕКРЕАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
курортни

Ок

устройствени

зона

и

30

1,5

50

10

15

0.3

70

7

комплекси , в това число: Карандила,
Даулите,Минерални бани
Нови

къмпинги

при

крайречните

2

паркове на с.Мечкарево и с.Крушаре
20

Ов

Вилна зона
Зони за спорт съществуващи

Зони за спорт проектни

Са

0,5

70

7
2

Зони за озеленяване , спорт и
атракции. За спортни и атракционни
обекти с
устройствен
режим,
конкретизиран с ПУП , допуска се
само застрояване , пряко обслужващо
основната функция.
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ОЗЕЛЕНЕНИ ТЕРИТОРИИ
Устройствена зона за озеленяване,
паркове и градини, съществуваща.

Устройството и застрояването
се осъществяват след изработване
на подробен устройствен план,
съобразен с целите на застрояване
и нормативите отредени в Наредба
№7 за правила и нормативи за
устройство на отделните видове

Устройствена зона за озеленяване,
Зсп

паркове и градини извън населените
места, проектна.

територии и устройствени зони и
одобрен от главния архитект на
общината.

Изграждането

и

поставянето на обекти в зоните за
озеленяване

се

извършват

съгласно чл. 32, ал.3 от Наредба
№7 за правила и Нормативи за
устройство на отделните видове
територии.
Терени за гробищни паркове,
съществуващи.

По

периферията

гробищните паркове, в рамките на
регулацията
задължителна

Тгп

на

Терени за гробищни паркове, проектни.

им

се

предвижда
изолационна

зеленина с мин. ширина 10 м., в
която се допуска разполагане на
колумбарийни

стени

(урнови

стени).
ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Терени за транспортна

Терени за площни обекти на
техническата инфраструктура

Устройството и застрояването на
елементите
на
техническата
инфраструктура се съобразяват
със Закона за устройство на
територията, Закона за пътищата,
Закон за водите, Закон за
енергетиката,
Закона
за
електронните съобщения и други,
както й поднормативните им
актове по тяхното прилагане и
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настоящите правила и нормативи.

ГОРСКИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ
Устройството и застрояването
се осъществяват по реда на Закона
Гори и горски територии

за горите. Допуска се изграждане
на проводи и съоръжения на
инженерната инфраструктура, при
спазване изискванията на ЗГ.
Земеделски
възможност

Земеделски земи обработваеми и
необработваеми ниви, пасища,
разсадници и др.

територии,

без

промяна

на

с

цел

за

предназначението
застрояване.

Допуска

се

изграждане

на

проводи

съоръжения

на

инженерната

инфраструктура,

при

и

спазване

изискванията на 30ЗЗ.
Земеделски
възможност
Сср

Земеделска земя с възможност за
промяна на предназначението

територии,

с

промяна

на

за

предназначението. Промяната на
предназначението се осъществява,
след изработване и одобряване на
подробен устройствен план.
Земеделски

територии,

предназначени

за

трайни

насаждения,
зеленчукопроизводство,
С1

Терени за алтернативно земеделие

биоземеделие
възможност

и
за

предназначението
застрояване.
изграждане

др.

Без

промяна

на

с

цел

Допуска
на

проводи

се
и
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съоръжения

на

инфраструктура,

инженерната
при

спазване

изискванията на 30ЗЗ.
НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ
При поетапно закриване и
рекултивация,
спазват
Тсм

Терени

за

възстановяване

и

рекултивация

следва

всички

изисквания

да

се

законови
и

след

рекултивацията им тези терени
се използват при спазване на
режимите,

установени

за

териториите, в които попадат.
КУЛТУРНО-ИСТРОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
Допълнителен режим, с който
Територии

за

защита

недвижимите културни ценности

на

се

изисква

изпълнението

разпоредбите

на

Закона

на
за

културното наследство.
ДРУГИ ТЕРИТОРИИ
Устройството
територии

на

се

тези

осъществява

съгласно Закона за защитените
територии
Територии за природозащита

планове

и
за

въз

основа

на

управление

и

настоящия общ устройствен план.
Строителство се допуска, ако е
предвидено по тези планове и при
влязъл

в

сила

подробен

устройствен план.
Територии със специално
предназначение /за обекти на
сигурността и отбраната/

При промяна на собствеността
и инвестиционните намерения ,
приемат

характеристиките

на

зоната , в която попадат.
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Устройствени зони и режими с баланс на територията
на Община Сливен

V. Раздел 2. СЪОТВЕТНИ АСПЕКТИ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕВЕНТУАЛНО РАЗВИТИЕ БЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА
ПЛАНА ИЛИ ПРОГРАМАТА
2.1. Атмосфера. Атмосферен въздух. Качество на въздуха.
2.1.1. Кратка характеристика и анализ на климатичните и метеорологични
фактори, имащи отношение към конкретното въздействие и качеството на
атмосферния въздух.
Климатичните и метеорологични фактори оказват значително влияние върху
степента на замърсяване на въздушния басейн. Те пряко допринасят за разсейване на
емитираните от различни дейности вредни вещества.
В климатично отношение районът на град Сливен се намира на границата между
Задбалканския припланински и нископланински климатичен район и Климатичния
район на източна средна България, включени в Преходно - континенталната
климатична подобласт на Европейско - континенталната климатична област.
Климатичните особености на разглеждания район се определят под влияние на
морфографските особености на региона. Това е един от основните фактори, оказващ
влияние върху качествените показатели на атмосферния въздух.
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От метеорологичните фактори най - голямо влияние върху качеството на
въздуха оказват термичните инверсии и мъгли, вятърът и валежите.Тъй като основните
източници на емисии в градски условия са ниски, е установена пряка връзка между
съдържанието на инградиенти във въздуха и приземните инверсии. В инверсионни дни
концентрациите на SO ,NO и Pb се увеличават два пъти. При мъгла концентрациите на
NO, SO, HS се удвояват в сравнение с ясните дни. По - слабо се увеличава
концентрацията на оксиданти, формалдехид, фенол и прах.
Градът е разположен в подножието на Южните склонове и хълмистите
разклонения на Сливенската планина (1181 м), с която започва източна Стара планина.
На юг и юго-изток е отворен към Сливенското поле, разнообразено с уединени
луковидни възвишения (до 300 м н.в.). Самият град е разположен върху типичен
пороен конус на сравнително равен терен (наклони между 1,5 и 5,0 %). Пресича се от
реките Асеновска и притоците й Абланска, Селищка и Новоселска.
В климатично отношение градът попада в района на Подбалканските полета от
преходно-континенталната климатична област. Климатът на този район е сравнително
мек и благоприятен за обитаване. Средногодишната температура на въздуха е 12,4 гр.С.
През зимните месеци средномесечните температури са положителни (1,2 гр.С за найстудения месец януари). Това се дължи на проникване на средиземноморското влияние
по долината на р.Тунджа.
За гр.Сливен абсолютният температурен минимум е отбелязан през м.януари –
o
28 С, а максимумът през м.Юли - 39,4oС. Зимата е мека, а лятото сравнително горещо
(23,2oС за м.Юли). Есента е продължителна и по-топла от пролетта.
От поредицата подбалкански полета Сливенското е по-топло и засушливо от
разположените на запад от него полета. Средногодишната относителна влажност е 66
%. През зимните месеци тя е над 70 %, а през летните пада до 55 % (м. август).
Средногодишно се изваляват 596 мм валежи с максимум през лятото 165 мм и
вторичен максимум през пролетта, а минимумът през зимета е 134 мм. Около 46 са
средно за годината мъгливите дни, като през студеното полугодие (октомври - март) те
са 39.
Ако термичните и влажностни условия за града са сравнително благоприятни, то
по отношение на ветровия режим, градът е в по- неизгодно положение. Около 56 % от
дните през годината са с вятър, като 39,7 % от случаите с вятър се падат на
северозападните ветрове и почти по равно на западните (12,3 %) и северните (12,1 %)
ветрове. Най-слабо проявление имат южните и източните ветрове - 3,3 %.
През зимния сезон за града е характерен падащият студен и много силен вятър
„бора”, който достига до 40 м/сек и понякога причинява големи стопански щети. Около
28,2 дни от годината са със силни ветрове - над 14 м/сек. Само за северозападните
ветрове този процент е 72,6, а за студените северни ветрове -18,5. Това налага
осигуряване на ветрозащита на крайните северни и северозападни квартали на града.
Друг характерен локален вятър е фьонът, който най-често се проявява през
преходните сезони и понякога достига доста високи скорости - 30 м/сек.
Скоростта на вятъра, честотата на случаите на „тихо време” и със скорост от 1
m/s, са един от най-важните фактори, влияещи върху степента на разсейване на
атмосферните примеси. Ортографските особености на региона влияят на посоката и
скоростта на вятъра. Преобладаващи през годината са северозападните ветрове (NE –
39,7%), следвани от ветрове с посока север и запад – 1,2% - 12,3%. Стойностите за
средната месечна и средната годишна скорост на вятъра (m/s) по посока, по данни на
МС Сливен (н.в. 275м), са дадени в таблицата по-долу.
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Данни за средногодишната

роза на

ветровете за ст.

Сливен

Средна скорост на вятъра (m/s) - средногодишно

Фиг. роза на ветровете за ст. Сливен
От представените данни се вижда, че преобладаващи през цялата година за
района на Сливен са ветровете със северозападна (NW) и северна (N) посоки – фьонови
ветрове. През цялата година ветровете са със средни скорости (по-големи или равни на
2 m/s, т.е. определят едно постоянно ветровито време. Ветровете със скорост над 20 m/s
са около 3% от случаите с вятър. Явяват се най-често ветрове с високи скорости,
преминаващи понякога границата на т.н. „силни ветрове” (Vпо-г. Или равна на 15 m/s)
и достигащи до ураганен тип. Тези ветрове са от съществено значение за приземната
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динамика на атмосферния въздух и предпазват град Сливен и околностите му от
мъгливо, затворено антициклонно време. В Енциклопедия „България” (БАН, 1988) е
описан „Сливенски вятър, сливенска бора – орографски и динамичен подсилен
въздушен поток, падащ вятър, който се спуска периодично от билото на Сливенска
планина, Източна Стара планина, по долината на Асеновска река, приток на Тунджа,
към територията на град Сливен. Сливенският вятър е характерен главно за студеното
полугодие, когато е винаги студен. Понякога се наблюдава и през други периоди на
годината”.
Регионът на Община Сливен се характеризира с добри за България стойности за
годишна продължителност на слънчево греене – 2223 часа. Продължителността на
слънчево греене на въздуха над 10о С е в интервала 1550-1600 часа. Сумарната
годишна слънчева радиация е относително висока – 5 600 MJ/m2.
Годишна динамика на продължителност на слънчевото греене в часове

Съотношение между компонентите на топлинния баланс, определящи характера
на процесите, развиващи се в долните слоеве на атмосферата:
 Радционен баланс – 40%
 Загуба на топлина от изпарения – 22%
 Турлентен топлообмен – 18%
2.1.2. Налични данни за замърсяването на атмосферния въздух в района на
обекта. Чувствителни зони.
Община Сливен като цяло се характеризира с благоприятна екологична
обстановка. Природогеографските дадености и историческото структурно развитие на
общинската икономика не е довело до концентрация на производства (тежка химия,
металургия), които системно и трайно да оказват вредно влияние върху околната среда.
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Замърсяването на атмосферния въздух на територията на община Сливен се
дължи основно на транспортния поток по градската улична мрежа, битовото отопление
през студения период, селскостопанските дейности, дейностите върху открити площи с
насипни материали (депа, кариери, сметища, строителни площадки и др.).
Наднормени стойности се отчитат при показателите прах, серен диоксид и
сероводород.
На територията на общината, съществуват редица организирани и
неорганизирани източници на замърсяване на атмосферния въздух. Това са дихателите
на горивни резервоари в предприятията и обектите за съхраняване и търговия с горива,
открити площи за насипни материали, депа за отпадъци, кариери за добив на инертни
материали.
Наблюдението върху качеството на атмосферния въздух и неговия контрол се
осъществява от Националната система за екологичен мониторинг (НАСЕМ). Град
Сливен е включен в единната система за наблюдение и контрол на атмосферния въздух
по показател фини прахови частици /ФПЧ10/. От 2008 г. контрол върху качеството на
атмосферния въздух се осъществява от автоматична измервателна станция,
разположена в района на Бургаско шосе, в непосредствена близост до оживено
кръстовище и жилищни блокове. Станцията е с непрекъснат режим на работа и с
измервания на всеки 15 минути. Системата записва и основните метеорологични
параметри: скорост и посока на вятъра, атмосферно налягане, обща слънчева радиация,
влажност и температура на атмосферния въздух.
Организирани източници - точкови
Всички източници на вредни емисии, които имат определени параметри
(точкови координати, височина, напречно сечение, скорост на газовия поток, дебит,
температура на газа и масов поток на вредни вещества) се характеризират като
стационарни точкови източници. Това са димоходите (комини) на горивни инсталации,
изпускателните устройства на производствени вентилации и аспирации и др.
Като основен точков замърсител в общината е ТЕЦ – Сливен. Други източници
на емисии във въздуха са обектите на: „Е. Миролио” ЕАД, „Кераминвест” АД,
„Декотекс” АД, „Европейска светлинна индустрия” АД, „Деметра” ОOД, „Биндер” АД
и „Атес” ООД
В Регистъра по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух са
включени инсталациите, извършващи дейности по Приложение № 1 от Наредба № 7 от
21 октомври 2003 г.
Вътрешен
номер на
Регистра инсталацият
ционен
а от ИС за
Име на
ЕИК по
Инсталаци Населено
Удостоверение
код на
инсталации
Адрес
оператора БУЛСТАТ я
място
за регистрация
инсталац те,
ията
източници
на емисии
на ЛОС *
ЗММ Инсталаци
ул.
SZR0000
гр.
28.02.2013
184 (VIII)
Сливен
119002557 я за
"Банско
1
Сливен
г.
АД
нанасяне
шосе"
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SZR0000
7
622 (XI)

БИКАС
ЕООД

SZR0002
2
202 (VIII)

ЗММ
Победа
АД

200057932

119030510

SZR0002
7
812 (XI)

Фира
ЕООД

SZR0004
1
"Н" (XI)

Михалеви
- ДК ООД 201698923

119627110

на
покрития
върху
метални
повърхнос
ти (VIII)
инсталаци
я за
химическо
чистене
(XI)
Инсталаци
я за
нанасяне
на
покрития
върху
метални
повърхнос
ти (VIII)
инсталаци
я за
химическо
чистене
(XI)
Инсталаци
я за
химическо
чистене
(XI)

№ 16

гр.
Сливен

ул.
"Хаджи
Димитъ 01-08-2013
р" 35/36 г.

гр.
Сливен

ул. "Цар
Симеон 31-10-2013
" №59
г.

гр.
Сливен

гр.
Сливен

ул.
"Иван
Вазов"
№ 15
ул.
"Неофи
т
Рилски"
№1

13-11-2013
г.

20-12-2013
г.

Площни
Поради определено ниско и средно застрояване, характера на терена, вида на
отоплителните уреди, като площни източници са разгледани комините на битовото
отопление на населението и отоплението в административните сгради на територията.
Върху територията на общината обитават 48 019 домакинства, като по-малка част от
тях се отопляват с електроенергия.
Линейни
Транспортният поток от леки и товарни автомобили, автобуси и автотракторна
техника допринасят в много голяма степен за влошаване на качеството на атмосферния
въздух. Отделяните от двигателите вредни вещества в състава на изгорелите газове
(азотни оксиди, въглероден оксид, серни оксиди, сажди и летливи органични
съединения), както и прахът са в основата на замърсяването на приземния атмосферен
слой в градската част на територията. В процеса на обследване е извършена
инвентаризация на транспортните средства, преминаващи през града и са пресметнати
емитираните количества вредни вещества.
Основният дял от неорганизирани източници се пада на земеделските земи,
общинското депо за неопасни отпадъци, кариери и открити селищни площи (улици,
незатревени площадки, строителни обекти и площадки). Основен замърсител от тях е
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прахът. При депата за ТБО замърсител е и биогазът, който се отделя при анаеробно
разлагане на отпадъците. При нерегламентираното изгаряне на стърнищата,
замърсителите в атмосферния въздух са изгорелите газове – продукт на горенето на
растителни остатъци.
На територията на общината съществуват редица неорганизирани източници на
атмосферно замърсяване. Това са обектите за съхраняване и търговия с горива, открити
площи за насипни материали, депа за отпадъци, кариери за добив на инертни
материали. Такива източници са бензиностанциите, депата за ТБО и строителни
отпадъци, площадките на бетоновите възли и др.
От неорганизирани източници на атмосферно замърсяване на територията на
община Сливен действат 68 обекта за съхраняване и търговия с течни горива (40
бензиностанции, 14 самостоятелни газстанции и 14 комбинирани обекта –
бензиностанция с газстанция). Емисиите на летливи органични съединения (ЛОС),
отделяни при зареждане на автомобилите са изчислени на основание Методиката
„COPERT”, която е специализирана по проблемите на транспорта в рамките на
програма „CORINAIR”. Изчисленията за определяне на емисиите са направени въз
основа на следните данни:

количество и състав на използвания автомобилен парк, разделен по
категории, видове, типоразмери, товароносимост и възраст на моторните
превозни средств

средногодишен пробег на всяка категория и брой стартове;

вид на използваните горива: бензин, дизелово гориво и газ „пропан –
бутан”

оптимално използвани скорости при градско и междуградско движение и
по магистралите

съдържание на сяра и олово в използваните горива
Анализът на получените резултати показва, че това замърсяване много рядко
може да окаже съществено влияние върху качеството на въздуха в разглеждания район.
Също така, към неорганизираните емисии от земеделските земи, могат да се
причислят и одорантите (неприятните миризми). Така например от земеделските
площи, които в момента се засяват с едногодишни култури и се обработват с
наторяване (код на процес 100102), се отделят емисиите на следните вредни вещества:
амоняк – емисионен фактор 3,4 кг/ха /на година; азотен оксид - емисионен фактор 7,0
кг/ха /на година; неметанови летливи органични съединения - емисионен фактор 6,7
кг/ха /на година.
От значение за качеството на атмосферния въздух е и нерегламентираното
изгаряне на растителни остатъци (главно изгарянето на стърнищата). Този начин на
унищожаване на биологичните остатъци, който нормативно е забранен, замърсява
атмосферата с общо съдържание на аерозоли, СО и ЛОС (летливи органични
съединения).
Извод:
Всички разгледани метеорологични фактори оказват влияние за разсейването и
преноса на замърсителите в атмосферния въздух. Анализът за разглеждания регион е
показателен за преобладаващите добри условия за разсейване и самопречистване.
Характерни особености на региона са преобладаващите ветрове в посока северсеверозапад със сравнително висока средна годишна скорост – 2, 7 м/сек., ниско
количество на дните с мъгла, малко количество на валежите и висок брой часове на
слънчево греене. Относително високите средни скорости и постоянни посоки на
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ветровете, допринасят от своя страна за по-бързо разсейване на вредните вещества,
попаднали в атмосферния въздух. Това в значителна степен допринася за ефективното
самоочистване на атмосферата и разсейването на замърсителите на атмосферния
въздух.
Необходимо е да се отбележи, че интензивното слънчево греене и радиация са
способни да засилят вредния ефект от веществата, емитирани с отработените
автомобилни газове.
Провеждания мониторинг от АИС на гр.Сливен показва, че с изключение на
ФПЧ10, качеството на атмосферния въздух по отношение основните замърсители,
определени в чл.4. от Закона за чистотата на атмосферния въздух, отговаря на
изискванията за опазване на човешкото здраве. Индикативните измервания от местната
система показват, че нивата на имисиите на серни и азотни оксиди са значително под
допустимите нормите, което потвърждава липсата на необходимост от извършване на
непрекъснат мониторинг по тези показатели. Общината има изготвена Програма за
намаляване емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в
атмосферния въздух. Предприетите мерки на национално и местно ниво, показват
ефективност и подобряване на състоянието по отношение на ФПЧ10.
2.2. Повърхностни и подземни води
В речните тераси на р. Тунджа има добри запаси на грунтови води. На места
водите са напорни, разположени под глинести покривки. В плиоценските пясъчни и
чакълести пластове, са акумулирани води, които под ерозионното ниво на р. Тунджа, са
напорни. Напорен характер имат и пукнатинно-карстовите води в триаските варовици,
подложки на плиоцена. Сравнително водообилни са и делувиално-пролувиалните
отложения в подножните части на планините Сливенска и Гребенец.
В Сърнена Средна гора подземните води са ограничени. Пукнатинни води дават
начало на многобройни, но малки извори. По-обилни са карстовите води при
среднотриаските варовици и пукнатинните и пукнатинно-карстовите води в мергелните
варовици. Термоминерални води, свързани с разломната зона на юг от Сърнена гора, са
локализирани при Сливенските минерални бани. Те са с температура 44–45° С и дебит
17 l/s. Минерализацията на водата е 1,977 mg/l, по химичен състав тя е
хидрокарбонатно-сулфатно-натриево-калциева, азотно-въглекисела.
Основна речна артерия е р. Тунджа /348,5 km/, втората по дължина река в
страната, в чието средно поречие попада значителна част от територията на общината.
Посоката на течение на реката в рамките на общината, е от запад на изток-югоизток.
Характерна е голяма асиметрия на водосборния басейн - дълги леви притоци и
редуцирани десни притоци. По-важни леви притоци са: Беленска река /29,2 km, извира
западно от прохода Вратник и се влива при с. Бинкос/, Асеновска река /35,6 km, изтича
от извор в Сливенска планина, след град Сливен носи името Коруча и се влива в района
на с. Самуилово/, Сотирска река /извира от Стидовска планина и се влива в Тунджа след
с. Желю войвода/.
Водосборът на р. Тунджа на територията на общината, попада в областта с
умерено-континентално климатично влияние върху речния отток, в подобласт със
значително снежно подхранване и хидроложки район с преходно-континентално
влияние върху водния режим. Периодът на пълноводие започва през декември и
приключва през май. Главният максимум настъпва през пролетта - април-май, а
вторичният - през зимата - месец февруари. Месеците с минимален отток са август и
септември. Средният брой дни в годината с брегови лед, е между 10-12. По химичен
състав водите са хидрокарбонатно-калциево-сулфатни.
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От гледна точка на стопанската дейност, проблем представляват са речните
прииждания /състояние на високи води за няколко дни/. За р. Тунджа в Сливенската
котловина, средната честота на тези случаи, е различна и се проявява през всички
месеци в годината. Най-много такива състояния се регистрират през периода на
пълноводие. За р. Тунджа при ст. Елхово, това са месеците от февруари до април с
17,4%. Следващи по значение са месеците декември, януари и май. Продължителността
на приижданията зависи от времетраенето и количеството на валежите, площта и
формата на водосборния басейн, от средния наклон на територията и залесеността. По
степен на поройност р. Тунджа в средното поречие, се класифицира като средно
поройна. През 2005 и 2006 г., значителни наводнения опустошават големи територии в
цялата страна, като засягат и водосбора на р. Тунджа. Наводнения, засягащи заливането
на земеделски земи, са регистрирани както в минали, така и в последните години след
този период.
През 2013 г. Басейновата дирекция за управление на водите в
Източнобеломорския район, анализира и картографира райони със значителен
потенциален риск от наводнения. Средното поречие на р. Тунджа на територията на
община Сливен, попада в район с висок риск от наводнения. Според направения анализ,
най-честата причина за наводненията са много интензивните и продължителни валежи.
Наводненията през зимния период са резултат от съчетаването на снеготопене и
интензивен валеж. Проблемът с преодоляването на наводненията, е от изключителна
важност за общината. Той създава риск за здравето и живота на хората, унищожаване на
важни инфраструктурни обекти, земеделски земи и др.
Река Луда Камчия /200,9 km/ извира източно от прохода Вратник, с начален
приток р. Голямата. Част от горното поречие на р. Луда Камчия, до с. Ичера, попада на
територията на община Сливен. Водосбора на реката се отличава с добра залесеност. В
поречието на реката са отчетени висок брой случаи на прииждания, които са найизразителни в нейното средно и долно поречие. Преобладават дъждовните прииждания.
При с. Ичера се извършва водовземане от течащи повърхностни води от река Луда
Камчия.
Стара река /Лефеджа, 91,8 km/, десен приток на р. Янтра, отводнява найсеверните територии на общината. Извира в местността Агликина поляна, северно от
главното било на Елено-Твърдишка планина.
Важно значение при управлението и устойчивото използване на водните ресурси
имат язовирите. За територията на общината с най-голямо значение е язовир
„Асеновец”. Неговото предназначение е първостепенно за питейно-битовото
водоснабдяване в общината и за общинския център - гр. Сливен.
Повърхностните водни тела на територията на община
идентифицирани както следва:

Сливен са
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№
1

2

3
4

Таблица Типология на категория "РЕКА " в община Сливен.
_____________________
Тип
Име на типа
Водосбор
R3
Планински реки
Притоци на р.Тунджа от Стара планина и
Средна гора (р. Асеновска до гр.Сливен)
R5
Полупланински реки
Река Тунджа от вливане на р. Саплама до
вливане на р. Асеновска
Притоци на р. Тунджа (р. Асеновска от
гр.Сливен до устие)

.
R12
Големи равнинни реки
Река Тунджа от вливане на р. Асеновска до
граница.
R13
Малки и средни равнинни Притоци на р.Тунджа (р. Овчарица от с. Сотиря
до вливане в р. Тунджа, Ляв приток на р.
реки с фин субстрат
Тунджа минаващ през с. Блатец).

№ Код

63 BG3TU700R0
32
65 BG3TU700R0
29
67 BG3TU700R0
27
68 BG3TU700R0
26
69 BG3TU700R0
25

Водно тяло

СМ/ Биологичн Физико- Екологичн Химично
ИВТ и елементи химични о
състояние
елементи състояние/
потенциал
Река Тунджа от СМ Умерено Умерено
Умерено
Добро
яз. Жребчево до
БПК, NO2
вливане на р.
Асеновска
Река Асеновска СМ Умерено Добро
Умерено Неизвест
след яз.
но
Асеновец до
гр.Сливен
Река Овчарица
Добро
Добро Неизвест
от извори до
но
с.Сотиря
Река Овчарица
СМ Лошо Умерено
Лошо
Неизвест
от с.Сотиря до
но
NO3, №бщ
вливане в р.
Тунджа
Ляв приток на р. СМ Умерено
Умерено Неизвест
Тунджа минаващ
но
през с. Блатец

В лошо екологично състояние е Река Овчарица от с.Сотиря до вливане в
р.Тунджа- водното тяло е в лош екологичен потенциал. Показателите, по които се
констатира отклонение от нормите за добро състояние са: макрозообентос, азот
нитратен и общ азот.
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Подземните водни тела и тяхното състояние на територията на община Сливан
съгласно Доклад за състояние на водите през 2015 г. на БДИБР са:
 Подземно водно тяло BG3G00000NQ015 /Порови води в Неоген - Кватернер Сливенско- Стралджанска област/
ПВТ е разположено в едноименната котловина, тя е една от най-големите по
площ у нас, започва от с. Бинкос на запад и стига до с. Нейчово на изток, през
западната и част преминава р. Тунджа, а през източната - р. Мочурица. ПВТ има площ
от 818,89 км2. Покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване са глинести
пясъци. Водоносния хоризонт е изграден от чакъли, гравелити, пясъци, пясъчници,
глини. Подхранване на ПВТ - в Сливенската (западна) част - от реките и деретата ,
спускащи се от оградните планински вериги, от валежите и поливните води, в
Стралджанската (източна) част - инфилтриращите се валежни и речни води, потока се
движи от север на юг. От извършените наблюдения върху химичното състояние през
периода 2010-2014 год. се констатира:
1. В мониторингов пункт BG3G000000QMP049 - ПС - 5 Сондажа, гр. Стралджа,
общ. Стралджа:
а)
Електропроводимост- средноаритметична стойност (медиана) - 2892,5
|iS/cm е над стандарт (2500 |iS/cm)
б)
Калций- средноаритметична стойност (медиана) - 161,5 mg/l е над
стандарт (150 mg/l)
в)
Магнезий- средноаритметична стойност (медиана) - 199,75 mg/l е над
стандарт (80 mg/l)
г)
Натрий- средноаритметична стойност (медиана) - 188,73 mg/l е над ПС
(154,84 mg/l)
д)
Нитрати- средноаритметична стойност (медиана) - 505,25 mg/l е над
стандарт (50 mg/l)
е)
Твърдост (обща)- средноаритметична стойност (медиана) - 26,3 mgeqv/l е
над стандарт (12 mgeqv/l)
ж)
Сулфати- средноаритметична стойност (медиана) - 408,5 mg/l е над
стандарт (250 mg/l)
з)
Хлориди- средноаритметична стойност (медиана) - 312,5 mg/l е над
стандарт (250 mg/l)
1. В мониторингов пункт BG3G000000QMP050 - Кладенец, с. Чокоба, общ.
Сливен:
а) Нитрати- средноаритметична стойност (медиана) - 65,75 mg/l е над стандарт
(50 mg/l)
2. В мониторингов пункт BG3G000000QMP134 - ПС - ПБВ - 4 Сондажа, с.
Зимница, общ. Стралджа :
а) Нитрати- средноаритметична стойност (медиана) - 59,375 mg/l е над
стандарт (50 mg/l)
В другите мониторингови пунктове BG3G000000QMP047 - ПС - ПБВ - Сондаж,
с. Калояново, общ. Сливен и BG3G000000QMP048 - ПС - ПБВ - Сондаж, кв. Речица,
гр. Сливен, общ. Сливен не се констатират средноаритметични стойности (медиана)
над ПС при наблюдаваните показатели.
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000NQ015 - лошо показател на замърсяване е нитрати.
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 Подземно водно тяло BG3G0PzK2Pg027 /Пукнатинни води - масив „Шипка
Сливен"
ПВТ е разположено в северната част на Източнобеломорски басейн, на север от
горното и средно течение на р. Тунджа, обхваща високите части от Източна Стара
планина. ПВТ има площ от 1615,74 км2. Водоносния хоризонт е изграден от гранити,
алтернация от пясъчници, глинести скали и брекчоконгломерати, глини, песъкливи
варовици, глинести мергели, шисти, гнайси, амфиболити.
От извършените наблюдения върху химичното състояние през периода 20102014 год. се констатира:
1. В мониторингов пункт BG3G00000K2MP120 - ПС - ПБВ - Сондаж 2, с. Гълъбинци,
общ. Тунджа:
а) Нитрати - средноаритметична стойност (медиана) - 41,925 mg/l е над ПС (39,225
mg/l)
В мониторингов пункт BG3G000000КMP091 - Извор (Чешма) „Янкова колиба”,
местност „Катуна”, с. Конаре, общ. Гурково не се констатират средноаритметични
стойности (медиана) над ПС при наблюдаваните показатели.
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G0PzK2Pg027 - лошо показател на замърсяване е нитрати.
 Подземно водно тяло BG3G00000K2031 / Пукнатинни води - СливенскоСунгурларска зона/
ПВТ е разположено в най-североизточния край на Източнобеломорски район,
северно от гр. Стралджа. ПВТ има площ от 205,23 км2. Водоносния хоризонт е
изграден от мергели и алевролити-ерозирали, пясъчници, варовици. Покриващите ПВТ
пластове в зоната на подхранване - изветрели наносни отложения, брекчи,
конгломерати, пясъчници, битуминозни шисти, флишки седиминти - варовици,
мергели, пясъчници, моласови отложения, тънки въглищни прослойки.
В мониторингов пункт BG3G00000К2MP072 - Извор, с. Седларево, общ.
Сунгурларе не се констатират средноаритметични стойности (медиана) над ПС при
наблюдаваните показатели.
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000K2031 - добро.
 Подземно водно тяло BG3G00000T2032 /Карстови води - Сърнена гора/
ПВТ е разположено на север от гр. Стара Загора. На повърхността се разкрива
като тясна и дълга ивица (на места прекъсната), широка 0,2 - 2,5 км и дълга 45 км, на
запад се разкрива между с. Пъстрово, общ. Стара Загора и с.Сърневец, общ. Братя
Даккалови, а на изток достига до горното течение на р. Кумруджа. ПВТ има площ от
27,53 км2. Водоносния хоризонт е изграден от варовици-кавернозни, доломитинапукани, доломитни варовици. Подхранване на ПВТ - от инфилтриралите се валежи и
пукнатинните води на вместващите среднотриаска ивица скали. Посоки и степен на
обмен с повърхностни води - подхранва и дренира пукнатинните води на вместващите
я скали, пряк обмен с повърхностните води
В мониторингов пункт BG3G000000ТMP073 - Дренаж, с. Остра могила, общ. Стара
Загора не се констатират средноаритметични стойности (медиана) над ПС при
наблюдаваните показатели.
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000T2032 - добро.
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Водоснабдяване
Водоснабдителната инфраструктура изградена на територията на Община
Сливен се експлоатира от „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД.
По-големите водоснабдителните системи, обслужващи над 2 000 жители са 11
броя и са посочени в таблицата по-долу.
Таблица 1 Водоснабдителни системи, обслужващи над 2000 жители
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
3.
3.1.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Водоснабдителна група Сливен
гр. Сливен
с. Гергевец
с. Самуилово
с. Крушаре
Водоснабдителна система Желю
войвода
с. Желю войвода
Водоснабдителна система Сотиря
с. Сотиря
Водоснабдителна система
Тополчане
с.Тополчане
Водоснабдителна група Кермен
гр. Кермен
с. Мечкарево
с. Младово
с. Николаево

Водоизточници
Община Сливен се снабдява с питейна вода от два основни водни източника:
а) повърхности води: язовир „Асеновец” – изграден в долината на река
Асеновска;
б) подпочвени води: помпени станции, разположени по терасата на река Тунджа.
Повърхностни водни източници
Язовир „Асеновец” е разположен на 9 км от град Сливен, на входа на тесен
пролом, където се сливат реките Асеновска и Магарешка.
Характеристики на язовира:
Общ обем на язовира: Q=28.2 милиона куб.м.;
Използваем воден обем: Q=26.2 милиона куб.м.;
Обем по време на сухи години: Q=22.1 милиона куб.м.
Качеството на водата от язовир „Асеновец” не отговаря на стандартите за
питейна вода и затова в момента повърхностните води се смесват с подпочвени води в
опит да се разреши проблема.
За улесняване пълненето на язовира е изграден деривационният канал Азма дере
с капацитет 1160 л/сек. Каналът включва три водни приемника за повърхностни води от
река Беленска, над мина „Качулка”. Приемниците са изградени в Арнаут дере,
Търнишко дере и Емишал дере с воден капацитет съответно 312 л/сек., 520 л/сек. и 248
л./сек. Капацитетът на напорния водопровод е 1345 л/сек.
От приемника водата тече гравитачно до други два резервоара във високата и
средната зона. Водата от язовир „Асеновец” се доставя след хлориране.
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През 2009 г. започна изграждане на пречиствателна станция за питейни води,
което е било превидено да приключи в края на 2010 г. Финансирането е чрез МРРБ.
Подпочвени източници
Главните подпочвени източници са разположени по терасата на река Тунджа и
се състоят от три помпени (тръбни и шахтови кладенци) системи при Тунджа,
Мечкарево и Гергевец и на Сливенските минерални бани (5 кладенеца) с проектен
дебит 935 л/сек. Понастоящем се налага подновяването на сондажите.
Помпена система Тунджа: Състои се от 24 кладенеца, включващи 18 Програма
за опазване на околната среда - Община Сливен 2010 – 2013 г. 32 сондажа и 6
кладенеца, разделени на 5 групи с проектен дебит 525 л/сек. Оттам водата се изпомпва
в резервоар с обем 300 куб.м. и след това се изпомпва към друг резервоар на помпена
станция Тунджа. Накрая водата се изпомпва към резервоари в сливенската средна зона.
Повечето от кладенците сега се нуждаят от подновяване поради ниско
ефективната водна система с висок разход на енергия и текущи разходи.
Помпена система Мечкарево: Състои се от три групи кладенци:
• Мечкарево І група: състои се от 7 кладенеца с общ проектен дебит 110 л/сек.;
• Мечкарево ІІ група: състои се от 6 кладенеца с общ проектен дебит 120л/сек.;
• Мечкарево ІІІ група: състои се от 7 кладенеца с общ проектен дебит 130 л/сек.;
Шахтовите кладенци са в значително добро състояние, но за сондажите е
необходимо подновяване. Освен това помпените станции и помпите също изискват
подновяване.
Помпена система Гергевец: Състои се от 11 кладенеца с дълбочина, варираща
от 23 до 51 м. с проектен дебит 180 л./сек.
Тази водоснабдителна система е била предназначена за снабдяване на село
Крушаре (около 20 л./сек.) и индустриалната зона (около 100 л./сек.) на гр. Сливен
(ниска зона). Водата е била изпомпвана от помпената система към резервоар в село
Крушаре (V=300 куб.м.). След това е била гравитачно подхранвана до помпената
станция и тогава изпомпвана до резервоар „Бършен” (V=300 куб.м.). Поради чести
пробиви по тръбопроводите, тази система сега е изоставена и се използва само един
тръбопровод, който захранва резервоара на второто ниво директно от помпажа. В
допълнение към това село Крушаре се снабдява от кладенец № 11, откъдето се
изпомпва вода до резервоар Крушаре и така се доставя вода на селото.
При сравнението на наличните водни ресурси от река Асеновска с използваемия
обем от язовир Асеновец, става ясно, че около 60% от водните ресурси се използват за
водоснабдяване при година с нормални средни температури, а през сухи периоди почти
100% от наличните водни ресурси се използват за тази цел.
Пречиствателни съоръжения
През 2008г. е започнало строителство за изграждане на ПСПВ от яз. „Асеновец“,
но поради липса на средства обектът е спрян през 2009 г.. Голяма част от строителните
работи са завършени. Нужно е ПСПВ да се доизгради и пусне в експлоатация, което ще
подобри значително качеството на доставяната питейна вода за населението на града.
С. Ичера частично се водоснабдява чрез повърхностно водовземане от р.Луда
Камчия. След водовземането е изградена модулна ПСПВ.
За обеззаразяване на питейната вода се използва хлор – под формата на газ,
натриев хипохлорид или калциев хипохлорид. Без дезинфекция са 3 населени места: с.
Въглен, с. Зайчари и с. Изгрев. Село Въглен не се обслужва от ВиК - Сливен ООД.
Необходимо е да се осигури обеззаразяване на водата за тези населени места.
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Резервоари
На територията на Община Сливен, ВиК – Сливен ООД експлоатира 69 напорни
резервоара, с общ обем 64858 m3 и 9 черпателни резервоара, с общ обем 965 m3.
При голяма част от резервоарите са налице проблеми при експлоатацията и
поддръжката – арматурите в сухите камери са в лошо състояние и с корозирали части,
поради това е препоръчителна подмяната им.
Състоянието на санитарно-охранителните зони (СОЗ) около водоизточниците и
съоръженията е незадоволително – на места липсват или са частично унищожени.
Необходимо е да бъдат възстановени/ изградени всички СОЗ.
Помпени станции
В разглежданата територия се използват както повърхностни, така и подземни
водоизточници за водоснабдяване. Поради това се използват много и различни
помпени станции за доставяне на питейни води. Голяма част от водоснабдителните
системи и групи са смесени. На територията на общината се експлоатират общо 39
бункерни помпени станции и 28 централни помпени станции.
Помпените станции са силно амортизирани. Помпените агрегати (в БПС и ЦПС)
са стари и енергоемки – често аварират, липсват резервни двигатели. Ползват се помпи
от 70-те и 80-те години на миналия век, сградите на БПС, ПС и хлораторните
помещения са в лошо състояние, често със затруднен достъп. Всичко това обуславя
необходимост от извършване на следните дейности:
-

необходимост от преоборудване на помпената част поради износване и
физическа амортизация на помпените агрегати ( особено за БПС);
необходимост от основен ремонт на сградната част (главно за ЦПС, но същия
проблем е и за бункерите над кладенците);
необходимост от включване към централна диспечерска система за наблюдение и
управление (в съществуващата система са включени само големите
водоснабдителни групи).

Главни водопроводи
Доставянето на водните количества от водоизточниците до населените места се
осигурява от 312 km довеждащи (външни) водопроводи. От тях около 95% са изградени
от азбесто-циментови и стоманени тръби, изградени преди повече от 30 години, силно
амортизирани и с високо ниво на течове и аварии. Нуждаят се от реконструкция.
Водоразпределителни мрежи
На територията на общината се експлоатират около 583km водопроводи. Поголямата част от тях са изградени от азбестоциментови тръби, често авариращи и с
високо ниво на загуби. Необходима е реконструкцията им.
През последните няколко години съществуващата водопроводна мрежа в
гр.Сливен в голямата си част (над 20км) е подменена по проекта „Интегриран проект за
водния цикъл на гр.Сливен“.
КАНАЛИЗАЦИЯ
Общи характеристики
В разглежданата територия, ВиК - Сливен ООД експлоатира единствено
канализационна система от смесен тип в гр. Сливен. През последните години е
изградена/ реконструирана голяма част (над 28км) от канализационната система на
града по „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Сливен“. В момента се въвежда в
експлоатация.
След присъединяването на България към Европейския съюз, тя е задължена да
прилага Директива 91/271/ ЕО за пречистването на отпадъчните води от населените
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места, която е пренесена в българското законодателство и предвижда задължителни
срокове за изграждане на ГПСОВ, както следва:
o за населени места с над 10 000 ЕЖ до края на 2010 г.;
o за населени места с от 2000 ЕЖ до 10000 ЕЖ до края на 2014 г.
Част от изискванията относно населените места с над 2 000 ЕЖ все още не са
изпълнени, затова са необходими бързи мерки за покриване на изискванията на
директивата. Преди всичко е нужно да се осигури проектната готовност и при липса на
собствени средства, да се кандидатства за финансиране според правилата на ЕС.
Таблица: Списък на агломерациите с население с и над 2 000 ЕЖ
Агломерация
N

Име

1

гр. Сливен

2

с. Тополчане
с. Желю
Войвода
с. Самуилово
с. Сотиря
с. Крушаре

3
4
5
6

Обхват
Име
гр.Сливен без Речица и
Дебелата Кория
с.Тополчане

ЕЖ според
Директива 91/271/ ЕО
бр.

ПСОВ

92 530

ПСОВ Сливен

2 934

-

с. Желю Войвода

2 415

-

с. Самуилово
с. Сотиря
с. Крушаре

2 065
2 039
2 031

-

Пречиствателни съоръжения за отпадъчни води
Към настоящия момент в обособената територия е изградена само ПСОВ на град
Сливен:
ПСОВ Сливен
В град Сливен има реализиран проект за реконструкция на съществуващата
пречиствателна станция, като основна цел на проекта е отстраняването на биогенните
елементи азот и фосфор, както и подобряване на линията за утайки. Проектът е
завършен през 2011 година. Станцията е въведена в експлоатация и зауства вече
пречистените води на град Сливен в река Асеновска.
Канализационна мрежа
Канализационната система на гр. Сливен се състои от 20 главни клона и
множество второстепенни. Всички главни колектори се заустват в главен колектор I,
който след излизането извън регулация преминава в довеждащ колектор до ПСОВ
Сливен.
Изграждането на канализационната мрежа на гр. Сливен започва през 60-те
години на XX век. През този период са изградени главните колектори и част от
второстепенната мрежа на централната градска част и кварталите „Комлука”,
„Клуцохор”, „Стоян Заимов”, „Даме Груев”, „Република”, „Кольо Фичето”, „Ново
Село”, „Българка” и квартал „Младост”. През същия период са изградени и главни
колектори от XVI до XX, които обслужват основно промишлената зона.
През средата на 70-те години с построяването на кварталите „Сините камъни” и
„Дружба” са изградени и техните канализации. Основните събиратели на отпадъчните
битови и дъждовни води от тези квартали са главни колектори от XIII до XVI.
Канализацията на квартал „Надежда” е изградена в периода 1983 -1990г.
Проектирана е като смесена и е изградена съгласно действащата нормативна база.
Поради голямата концентрация на ромско население и специфичния им начин на живот
и хигиенни навици, канализацията е в много лошо състояние. Ревизионните шахти се
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използват за изхвърляне на твърди отпадъци, което е довело до задръстване на
канализационните колектори.
През последните няколко години по „Интегриран проект за водния цикъл на
гр.Сливен“ са извършени следите дейности:

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр.Сливен;

Разширение и реконструкция на канализационната мрежа в квартал
„Комлука”;

Разширение и реконструкция на канализационната мрежа в Централна
градска част - запад и изток;

Разширение и реконструкция на канализационната мрежа в квартал
„Клуцохор” – юг и север.
Общо е изградена/реконструирана по проекта над 28км канализационна мрежа.
Кварталите с неизградена или частично изградена канализация са кв. „Речица” и
кв. „Дебелата кория”. Отпадъчните битово-фекални води от домакинствата се заустват
в изгребни ями, които вследствие на обилни дъждове преливат и оказват негативно
влияние на екологичното състояние на района.
ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Техническа инфраструктура
Настоящата прогноза за развитието на водоснабдителната инфраструктура в
Община Сливен е базирана на действащия към момента РГП. След влизане в сила на
РПИП, следва да се спазва предвиденото в него.
Водоснабдяването в област Сливен се осъществява от повърхностни и от
подземни водоизточници. Доставяната питейна вода за гр. Сливен не се пречиства
поради факта, че ПСПВ е незавършена (спряно строителство през 2009 г.). Водата,
доставяна от речните водохващания за с. Ичера, преминава през пречиствателни
съоръжения (бързи филтри), които работят ефективно. Всички води, доставяни до
консуматорите, се обеззаразяват чрез хлорни препарати - автоматично, с дозаторни
помпи или ръчно.
Довеждащите магистрални водопроводи са изграждани основно в периода 19601987 г., като са използвани етернитови и стоманени тръби, които вече са физически
остарели към днешна дата. Не е по - различно състоянието и в населените места,
където мрежата също е от етернитови и стоманени тръби, сградните водопроводни
отклонения са от поцинковани тръби и повечето са с изтекъл експлоатационен срок.
Съгласно РГП консумацията на вода на жител на ден е около 73л/ж на ден, което
е под средното за страната. Загубите варират от 72% до 86 %, което е изключително
високо и е над средното за страната.
Проблемите по осигуряване на услугите за водоснабдяването са обобщени и са:
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Сезонен режим за водоснабдяване на част от населените места;
Недостатъчно пречистване на питейните води от яз. „Асеновец” – за
водоснабдяването на гр. Сливен;
Загуби на вода по външни и вътрешни мрежи;
Аварии по довеждащите водопроводи и вътрешно разпределителната
мрежа.
За решаването на тези проблеми с цел осигуряване на нормално водоснабдяване
на населението с достатъчно количество и добро качество на водата за питейни нужди
и съответно вода за промишлеността е необходимо да се проведат следните
мероприятия, включващи изработване на проекти и последващи строителни дейности
за:
- реконструкция/рехабилитация
и/или
изграждане
на
водоизточници
(осигуряване нормален достъп до водоизточниците);
доизграждане на ПСПВ на гр. Сливен
реконструкция/подмяна на водоснабдителните помпени станции –
сграден фонд (за бункерни помпени станции, централни помпени станции) и подмяна
на оборудването (подмяна на помпените агрегати с цел постигане на добра енергийна
ефективност);
обновяване/монтиране на съвременни измервателни уреди (разходомери
и /или водомери) по възможност с дистанционно отчитане и контрол на подаваните
количества вода при водоизточниците, след напорните водоеми и/или на вход населено
място и, разбира се, при крайния потребител,
съответно поддръжка на цялото
водомерно стопанство съгласно изискванията на закона;
реконструкция /подмяна на магистралните довеждащи водопроводи
(съобразяване с новите условия относно собствеността на земята, осигуряване на
необходимите сервитути и пътища за достъп до водоизточниците, ПС, НР и други
съоръжения по трасетата);
изготвяне на актуални данни към подземните кадастри на населените
места; въвеждане на ГИС системи за работа – ясна и достъпна информация за налични
съоръжения, отразяване на ремонти и инвестиционни дейности;
обследване и саниране на водните и сухите камери на резервоарите
(и/или на целите резервоари);
изграждане на цялостна съвременна диспечерска система за наблюдение,
контрол и управление на водоснабдителните групи и системи ( в момента съществуват
такива на отделни групи, главно по-големите).
2.3. Почви
Разнообразният релеф и скална основа, надморската височина, климатичните
условия и обширната територия, обуславят разнообразие в почвообразуващите фактори
и типовете почви на територията на община Сливен.
В най-северните старопланински територии, северно от главното било, е
разпространен ареалът на светлосивите горски почви /albic Luvisols, FAO, WRBSR/.
Площите им са малки, подходящи са за почти всички видове култури, особено за тези с
по-дълъг вегетационен период.
С по-малка площ и значение за общината са кафявите горски почви /Cambisols,
FAO, WRBSR/. Те са разпространени в най-високите части на Елено-Твърдишка и
Сливенска планина под букови гори. Имат основно горскостопанско значение. Техните
ареали попадат в защитените територии на природен парк „Сините камъни” и зоните от
екологичната мрежа НАТУРА 2000.
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Най-голяма площ в старопланинската част от територията на общината, имат
канелените почви /chromic Cambisols, FAO, WRBSR/, силно излужени, до слабо
оподзолени, на места в съчетание с рендзини /rendzic Leptosols, FAO, WRBSR/,
ерозирани. Те заемат южните склонове на Сливенска планина, планините Стидовска и
Гребенец. Отличават се с добре оформен и средно мощен профил /80-100 cm/.
Хумусният хоризонт е тъмнокафяв и добре структуриран с мощност до 35 cm. Това са
тежки глинести почви, които се характеризират с умерено естествено плодородие.
Подходящи са за разпространена ивицата на делувиалните и делувиално-ливадните
/Colluviosols, FAO, WRBSR/ песъчливи и песъчливо-глинести, каменливи почви.
С най-голямо значение за земеделието са алувиално-ливадните почви. Имат
песъчлив и песъчливо-глинест механичен състав. Притежават хумусен хоризонт с
мощност от 10 до 40 cm. По- голяма част от тези почви, се отличават с високо
плодородие. Подходящи са главно за зеленчукопроизводство, и за фуражни,
технически и овощни култури.
Речните тераси на р. Тунджа са създали добри условия за развитие на ливадните
черноземовидни почви, които на места са заблатени, и имат тежък до лек песъчливоглинест
механичен състав. Те имат добре развит хумусен хоризонт до 60-70 cm и мощност на
профила до 90- 100 cm. Известни са с високото си плодородие и са подходящи за
отглеждане на всички зърнени, технически, фуражни и зеленчукови култури. За
повишаване на плодородието им е необходимо регулиране на нивото на подпочвените
води и умерено торене.
В района, южно от гр. Кермен, има малки ареали заети от смолници /Vertisols,
FAO, WRBSR/. Имат тежък механичен състав, смолисто-черен цвят и голяма мощност
на хумусния хоризонт. Имат добро естествено плодородие и са подходящи най-вече за
отглеждането на някои зърнени, технически и фуражни култури, и по-малко - за
зеленчуци и овощни видове.
В същия район, са развити ливадно-канелени и тежко песъчливо-глинести
почви, чиито особености се свързват с постоянните или периодични блата.
В района на Сърнена Средна гора се срещат типични и излужени канелени
почви, на места ерозирани.
Територията на община Сливен се отличава с голямо разнообразие от почвени
типове, чието плодородие варира от ниско /в планинските райони/, през добро до много
добро, и високо /в котловината и крайречните райони/. Най-активна земеделска
дейност, с най-големи обработваеми територии, се развива в ареалите на алувиалноливадните,
ливадно-черноземовидните,
канелените
почви
и
смолниците.
Потенциалните проблеми в областта на почвените ресурси, са свързани с опасността от
засоляване, изтощаване и намаляване на почвеното плодородие при неправилно
третиране и обработване на почвите. Част от почвеният фонд е подложен на активни
ерозионни процеси и замърсяване. Особено рискови в това отношение са районите
около сметищата, пътните артерии, нерекултивираните рудници и кариери,
индустриалната зона на общинския център и др.
2.4. ГЕОЛОЖКА ХАРАКТЕРИСТИКА. ЗЕМНИТЕ НЕДРА
2.4.1. ГЕОЛОЖКИ СТРОЕЖ
Най-старите скали, които се ракриват в района на община Сливен са
палеозойски – кварцпорфири и туфи (λP) и пъстроцветна вулканогенноседиментна задруга (lP). Кварцпорфирите (кисели вулкански скали) и техните туфи
изграждат обширни площи в Сливенската планина. Най-големи са разкритията в
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местност Сините камъни. Пъстроцветната вулканогенно-седиментна задруга е
установена северно от с. Градско. Представена е от аргилити и алевролити прослоени
незакономерно от пясъчници, кисели вулкански туфи и кварцпорфирни разливи.
Скалите са пъстро оцветени-тъмно сиви с виолетов оттенък, червеникаво-виолетови,
сивозеленикави до белезникави.
Триаските скали не се разкриват на повърхността. Представени са основно от
доломити, отнесени към Искърска карбонатна група (Is T2-3).
Горнокредните скали имат широко разпространение. Представени са от
следните литостратиграфски единици: Основна теригенна задруга (7К2сm), Въгленосна
задруга (7К2сm), Надвъглищна мергелна задруга (8К2сm), Русалската свита (ruK2cm),
Мергелна задруга (9К2t), Пясъчно-брекчоконгломератна задруга (10К2t), Радовска
свита (rdK2t) Еминска флишка свита (emK2cp-m) и Неподелен турон-сенонски
образувания (VК2t-m).
Седиментите от долната част на горнокредната серия са отнесени към
Въгленосна задруга (7К2сm). Тази задруга е носител на черните въглища в Балканския
въглищен басейн. Представена е главно от тъмносиви до черни аргилити, богати на
органично вещество, малко пясъчници и различен брой въглищни пластове. Във
въгленосната задруга са установени до осем въглищни пласта. Дебелината им се движи
от сантиметри до 0.80-1.50м. В северните части на Балканския въглищен басейн,
дебелината на задругата е по-малка – установени са до четири въглищни пласта.
Русалската свита (ruK2cm) е изградена от пясъчници и малко по количество
прослойки от алевритови мергели. Характерни за свитата са рифови пясъчници.
Радовската свита (rdK2t) е представена от тъмносиви до черни на цвят флишки
седименти-аргилитово-пясъчников флиш. Еминска флишка свита (emK2cp-m)
представлява редуване на тънко- до среднопластови пясъчници, алевролити, аргилити,
мергели и глинести варовици. Най-широко разпространение имат Неподелен туронсенонски образувания (VК2t-m). Представени са от алтернация на варовици, мергели,
окременени мергели, черни силицити и сравнително рядко пясъчници. В река Беленска
и по р. Асеновска в алтернацията са включени доломитови брекчи. Над седиментите от
флишоподобната задруга следва варовикова задруга. Тя е изградена от светлосиви,
кремави или червеникаво оцветени варовици. Над варовиковата задруга следва
флишка алтенация на пясъчници, зеленикави мергели и единични пластове варовици.
Палеогенски седименти в Източнобалканската зона. Представени са от
Тепетарленска свита и задруга на дебелопластовия флиш. Тепетарленска свита
(ttPg12) е представена от флишки седименти – алтернация на варовици, варовити
пясъчници и алевролити с мергели и варовити глини. Варовиците съдържат в голямо
количество флинтови конкреции. В разреза на свитата се прослояват различно дебели
пачки от брекчи до брекчоконгломерати. Задруга на дебелопластовия флиш (15Pg1Pg22) е представена от алтернация на пясъчници и алевролити с глини или глинести
мергели.
Палеогенските седименти в т.н. наложени депресии са представени от
Пъстроцветна моласова задруга и Теригенно-карбонатна задруга. Пъстроцветна
моласова задруга (24Pg23) започва с конгломерати с прослойки от разнозърнести
пясъчници. В състава на конгломератите участват различни седиментни, магмени и
метаморфни скали, споени с глинесто-песъчлива спойка, в сиви или червеникави
тонове. Пясъчниците са слабоспоени с глинеста спойка, оцветени в зеленикави,
жълтеникави, сивосинкави и рядко ръждиви тонове. Над конгломератите следва
алтернация на пясъчници, алевролити и глини с пъстро оцветяване. В горната част на
задругата се прослояват черни въглищни аргилити и неиздържани въглищни пластове.
Теригенно-карбонатна задруга (25Pg23) в Беленския гребен започва с варовити
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пясъчници, а върху тях лежат конгломерати, изградени от различни късове седиментни
скали с глинесто-песъчлива или варовита спойка. В Сотирския басейн задругата
започва с тънкослойни песъчливи глини или варовити пясъчници. Над тях следват
варовити пясъчници и песъчливи нумулитни варовици. Разрезът завършва със
слабоспоени пясъчници с прослойки мергели.
Неогенските седименти се разкриват като малки петна на юг от гр. Кермен.
Представени са от Елховска свита. Тя е изградена от песъчливи глини, пясъци,
въглища и варовици.
Кватернерните отложения изграждат южните части на общината. Представени
са от алувиални, пролувиални, делувиални образувания и керменска глинеста свита.
Керменската глинеста свита е изградена от блатни глинести наслаги. Алувиалнопролувиалните образувания (a-prQeop) са представени от едри чакъли, съставени от
късове пясъчници и кварцити от Русалската свита и триаски доломити. По-голяма част
от късовете са заоблени и между тях няма спойка. Само на места чакълите са
примесени с жълти до червеникави глини. Пролувиални и пролувиално-делувиални
образувания (prQp-h pr-dQp-h) са разпространени в района на Сливен и в подножието
на Гребенец планина. Всички големи и малки реки и дерета, след излизането си от
планините образуват поройни конуси, които се свързват в непрекъснати пролувиалноделувиални шлейфове в северните части на младите грабенови структури. Наслагите са
представени от слабо обработени чакъли. Едрината на късовете е различна, рядко обаче
надминава 0.50м. Пълнежът между късовете е от по-дребни късчета със същия състав и
жълтеникава песъчлива глина. Дебелината на тези образувания е голяма – над 15-20м,
като с приближаване на планината мощността им се увеличава. От алувиалните
образувания (аQh) на геоложката карта са показани само русловите отложения и
наслагите от заливната тераса. По-широки (до няколко стотин метра) са заливните
тераси от река Тунджа и по-малки от Стара река. Заливните тераси обикновено имат
височина до 2.0м, рядко повече. Съставени са от чакъли, пясъци и песъчливи глини.
Делувиални и елувиални образувания не са показани на геоложката карта.
Делувиалните отложения са представени от склонови насипи с различна дебелина –
основно различни по размери ртбести блокове от скалите, които изграждат склоновете.
Елувиалните образувания са с малка дебелина – до 1.0, 2.0м , рядко повече. На много
места, особено в площите на разпространение на кварцпорфирите (Сините камъни), те
практически липсват.
СТРУКТУРНО-ТЕКТОНСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
В територията на Община Сливен попадат части от Предбалкана,
Източнобалканската тектонска зона, Западнобалканската тектонска зона
и
Средногорие.
Във вертикалния разрез на Предбалкана ясно се различават два структурни
етажи: триаско-долнокреден и горнокредно-палеогенски.
Триаско-долнокреден структурен етаж. От този комплекс на повърхността се
разкриват само горноюрски и долнокредни скали. По-големите позитивни структури
изградени от тях са Еленската и Буйновска антиклинла.
Горнокредно-палеогенски структурен етаж. За областта на Предбалкана са
характерни плиткоморски теригенни и карбонатни седименти на горнокредната серия и
плитководните, предимно теригенни наслаги на палеогенската система.
Западнобалканска тектонска зона. Пермските образувания ((λP и lP) и скалите
от Искърската група (Is T2-3) принадлежат на Западнобалканската тектонска зона.
Разкриват се в Качулската планина и в по-голямата част от Сливенската планина. Те
изграждат цокъл, върху който през горната креда започва формирането на
Източнобалканската зона и участват в нейните структури.
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Западнобалканската тектонска зона е отделена от Средногорската зона чрез
Задбалканския дълбочинен разлом. От тази тектонска зона взимат началото си голям
брой от левите притоци на р. Тунджа.
Източнобалканска тектонска зона (Флишки Балкан). Във флишкия Балкан
се различават две надлъжни зони: една северна по-тясна ивица от триаски и
средноюрски флишки седименти (Котелска ивица), силно и сложно нагънати и една поширока южна зона, изградена от седиментите на горна креда и палеоген.
Горнокредните и палеогенски седименти от Източнобалканската зона изпълват
една голяма негативна структура – Лудокамчийски синклинорий, в бедрата на който
излизат на повърхността скалните комплекси от цокъла. По-големите структури в
южното крило са Качулска антиклинала и Сливенски навлак.
Средногорска зона. Към тази зона е отнесена обширната Козуйненска
синклинала.
Наложени депресии. В района на общината попадат Гурковско-Твърдишки
грабен, изпълнен с моласови седименти, които южно от с. Шивачево имат мощност до
650м, а на изток участват само неогенски и кватерненри седименти; Беленски грабен;
Аблановски грабен; Сотирски грабен, Стралджански грабен и Керменски грабен.
ХИДРОГЕОЛОЖКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Геоложката обстановка предопределя формирането в района на всички
основни
типове подземни води –пукнатинни, карстови (карстово-пукнатинни) и порови.
Основните акумулатори на пукнатинните води са напуканите скални
формации в
планинските участъци - в Стара планина и Средна гора. Като цяло носителите на
пукнатинни води са с ниска водоносност. Модулът на подземен отток в повечето
случаи е под 0.1 l/s.km2 и тогава скалите са приети за неводоносни. Независимо от
приемането за неводоносност обаче напукаността на скалите обуславя появата на
извори с променливи и общо взето ниски дебити,достигащи до няколко литра за
секунда.
В понижени релефни зони, обикновено в дерета, спускащи се по склона, маломощни
делувиални и пролувиални материали интегрират водите от приповърхностната
пукнатинна (изветрителна) зона и дават възможност за изграждане на каптажи или
дренажи. Ниските и относително непостоянни дебити на водоизточниците, силно
зависещи от колебанието на валежите, обуславят използването на тези води само за
местни локални водоснабдявания на ограничено по брой население. В зони с по-голяма
надморска височина, поради по-големия валеж нараства и модулът на подземния отток
на пукнатинните води, достигайки до 0.2-0.3 l/s.km2. Тогава скалните комплекси
минават в категорията на слабоводоносните. Такива са водите най-вече във високите
части на Стара планина и Същинска Средна гора.
Водите в слабоводоносните
напукани скали се използват за водоснабдяване така както и тези в скалите, означени
като неводоносни- чрез каптиране на извори и изграждане на дренажи.
Карстовите подземни води са акумулирани в окарстени формации с различна
възраст. На територията на общината това са основно доломити от Искърската
карбонатна група.
Най-значителния акумулатор на порови подземни води са алувиалните
кватернерни отложения. Следващата по величина структура на порови води са
Подбалканските грабенови понижения – Твърдишки, Сливенските участъци на
съответните грабени, както и по река Мочурица – в Стралджанско-Карнобатски грабен.
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Минерални води – това са води с дълбочинен генезис, привързани главно към
скални разновидности с протерозойска възраст и циркулиращи по проводящи разломни
структури. По характер са напорни или полунапорни. Водата е с доказани качества при
лечение на стомашно-чревни, жлъчно-чернодробни заболявания и болести на опорнодвигателния апарат и периферната нервна система.
Територията на община Сливен принадлежи към Източнобеломорски район. В
него са определени 48 подземни водни тела въз основа на местоположение, граници и
площ на подземните водни тела, геоложки особености и възраст, тип на водоносния
хоризонт и степен на водообилност, групирани в 6 водоносни хоризонта: неогенкватерненр, неоген, палеоген-неоген, креда, триас и протерозой.
Термоминералните води не са определени като отделни водни тела.
На територията на община Сливен попадат 4 подземни водни тела (ВТ).
1. Порови води в Неоген-Кватернер- Сливенско-Стралджанска област – код на
подземното ВТ - BG3G00000NQ15
2. Пукнатинни води в Палеоген-Неоген- масив Шипка-Сливен – код на
подземното ВТ - BG3G0PzK2Pg027
3. Пукнатинни води в Креда – Сливенско-Сунгурларска зона – код на
подземното ВТ - BG3G00000К2031
4. Карстови води в Триас – Твърдишко-Сливенски басейн – код на подземното
ВТ - BG3G0000Т23036
По данни на Басейнова дирекция Източнобеломорски район Пловдив
характеристиката на подземните водни тела е дадена в следващата таблица:
№ Наиме Код
нован ПВТ
ие на
ПВТ

на Площ
на
ПВТ,
км2

Основни характеристики на подземното водно тяло
Тип
ПВТ

на Покриващите Литоложки
ПВТ пластове строеж
на
в зоната на ПВТ
подхранване

Средна
дебели
на на
ПВТ, м

Сред-на
водопроводимост

м2/ден

1

Поров BG3G0000
и води 0NQ15
в
Неоге
нКватер
-нер
Сливе
нскоСтрал

800

напорен

Глинести
пясъци

Чакъли,
гравелити,
пясъци,
пясъчници,
глини

118

1770
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Среден
коеф
ициент
на
филтраци
я,
м/ден
15

джанс
ка
област
2

Пукна BG3G0Pz
тинни K2Pg027
води в
Палео
генНеоге
н–
масив
Шипк
аСливе
н

1481

безнапор
ен

Гранити,
алтернация
от
пясъчници,
глинести
скали, и
брекчоконгл
омерати,
глини,
песъчливи
варовици,
глинести
мергели

3

Пукна BG3G0000
тинни 0К2031
води в
кредаСливе
нскоСунгу
рларск
а зона

986

напорен

Изветрели
Мергели и
наносни
алевролитиотложения,
ерозирали,
брекчи,
пясъчници,
конгломерати, варовици
пясъчници,
битуминозни
шисти,
флишки
седименти,
моласови
отложения,
въглищни
прослойки

4

Карст BG3G0000
Т23036
ови
води
в
Триас
–
Твърд
ишкоСливе
нски
басейн

120

напорен

Теригенна
карбонатна
задруга

Варовици и
доломити,
напукани
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Подземно водно тяло Порови води в Неоген-Кватернер - СливенскоСтралджанска област - BG3G00000NQ15 е в лошо химично състояние. Основни
замърсители са нитрати, сулфати, манган, желязо, фосфати, калций, обща твърдост.
Основни замърсители по отношение на химичното състояние на подземните води са:
- липса на канализация в населените места;
- земеделие;
- индустриални площадки;
- депата за отпадъци;
- нерегламентирани сметища;
- минна дейност.
В подхранването на подземните води основен дял заема инфилтрацията от
атмосферни валежи. Този процес има съществено значение за замърсяване на
подземните води.
По-голяма част от водовземните съоръжения се изграждат в алувиалнопролувиалните отложения на речните тераси. В тях подземните води са в пряка
хидравлична връзка с речния поток. По този начин замърсителите на повърхностните
води достигат и до питейните води.
ФИЗИКО-ГЕОЛОЖКИ ПРОЦЕСИ И ЯВЛЕНИЯ
СВЛАЧИЩА
По данни на „Геозащита“-ЕООД Варна на територията на Община Сливен са
регистрирани 23 свлачища.
Възникването на свлачищата е резултат от комбинираното въздействие на
природни и антропогенни фактори - геолого-тектонско развитие и морфологията на
района, интензивността на валежите, речна ерозия, състоянието и експлоатацията на
съществуващите ВиК мрежи, липса на дъждовна и битова канализация и др.
1. Свлачище детско селище „Качулка“ – регистрационен номер SLV
20.07613-01
Възниква през м. февруари 2005г. по склона между бл.1 и бл.2. Засяга територия
с площ 0.80 дка. Свлачището е условно стабилизирано. Не са изпълнявани укрепителни
мероприятия.
откоса. Причина за възникването му е водонасищане на земните маси в резултат на
обилни валежи.
2. Свлачище по път с.Бяла – с. Въглен при км 6+300 - регистрационен номер
SLV 20.07613-02
В участъка пътя е в профил – изкоп-насип. През 2006г. по откоса му възниква
плитко свличане на земни маси. Засегнатата територия е с площ 0.25 дка. Свлачището е
потенциално опасно.
3. Свлачище по път с.Бяла – с. Въглен при км10+0 - регистрационен номер
SLV 20.07613-03
В началото на единствения път до селото през 2006г. е активизирано свлачище,
което засяга и силно деформира пътя в участък с дължина около 120м. Основна
причина за свличането е водонасищане на земните маси от подземните води, извиращи
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на няколко места по склона над пътя. Засегната е територия с площ 3.6дка. Изпълнени
са ремонтни работи. Свлачището не е укрепвано и периодично се активизира.
4. Свлачище по път с.Бяла – “Райков дол” - регистрационен номер SLV
20.07613-04
По склон с наклон над 20° е проявено свлачище, засягащо територия с площ 2
дка. Свлачището засяга незастроена територия (ливада), но достига до оградата на
частен имот. Свлечените земни маси достигат до дере с постоянен воден отток и се
размиват. Свлачището не е укрепвано. Потенциално опасно е.
5. Свлачище по път Гавраилово-Бяла - регистрационен номер SLV 20.0761305
По четвъртокласния път, на около 4км преди с. Гавраилово, през 2006г. е
проявено свлачище с площ 0.5 дка. Свличането на земните маси е по откоса на пътя –
висок и стръмен и достига до основата, където има дере. Основна причина за
възникването му са повърхностните води, които се оттичат в този участък от пътя.
Изпълнени са ремонтно-възстановителни работи. Свлачището е потенциално опасно.
6. Свлачище по път с.Бяла – с. Новачево - регистрационен номер SLV
20.07613-06
Активизирано е през 2006г. по откоса на пътя. Засяга територия с площ 0.75дка.
Изпълнени са аварийно-възстановителни работи. Свлачището е потенциално.
7. Свлачище в с. Бяла – ул. „Райков бряг” 7 - регистрационен номер SLV
20.07613-07
Свлачището възниква през 2010 по склона под къщата на № 7. Засяга територия с
площ 0.30дка. Не е укрепвано. Свлачището е активно.
8. Свлачище в с. Бяла – ул. „Кокиче” 1 - регистрационен номер SLV 20.0761308
Свлачището възниква в основата на склон, при изпълнение на изкопни работи.
Засяга територия с площ 0.08дка. Потенциално опасно е.
9. Свлачище на територията на ДВУИ - селище „Качулка“ – до абонатната
станция - регистрационен номер SLV 20.07613-09
Свлачището е регистрирано през 2010 г. Свлачището е проявено по склон преди
блок 1, в непосредствена близост до абонатната станция. Засяга територия с площ
0.30дка. Свлачищният език затрупва
асфалтовия път, обслужващ блоковете.
Свлачището не е укрепвано и е потенциално. Причина за свличането е преовлажняване
на склоновите насипи (делувиалната глина) от падналите обилни валежи.
10. Свлачище на територията на ДВУИ - селище „Качулка“ – до КПП регистрационен номер SLV 20.07613-10
По левия склон на реката, при КПП на селището през 2010г.е проявено срутище.
От голяма височина се срутват скални късове и блокове с размери до 5.0m, падат в
реката и затрупват коритото. Получава се подприщване на водите, повдигане на нивото
им и заливане на ниската част от селище Качулка.
През 2012г. свлачището-срутище се активизира като засяга територия около 6дка.
Свлечените земни маси затрупват реката, като височината им достига до 2 m. В
резултат реката е била подприщена и са наводнени ниските части от селището –
складови помещения, пералня, два блока, застрашен е 6КV ел.провод, който захранва
селището. Не е укрепвано. Потенциално опасно е.
11. Свлачище по път с.Бяла – с. Въглен, на около 2.5км преди с. Въглен регистрационен номер SLV 20.07613-11
През 2015г. по пътя с.Бяла-с.Въглен, на около 2.5км преди с. Въглен
възниква ново свлачище. В този участък пътят минава по десния бряг на река
Беглишка. Свлачището засяга територия с площ 0.50дка.Свлачището засяга пътя в
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участък с дължина 15м и пътния откос. Свлечените земни маси достигат до коритото
на реката и се отнасят от водата. Свличат се делувиални песъчливи глини в средно- до
мекопластична консистенция.
От натрупани алувиални материали (пясък, чакъли и глини) е изместен
водния поток и в участъка на свлачището водата директно подмива пътния откос.
Основните причини за активизиране на свлачищните процеси са
падналите обилни валежи, липсата на добро повърхностно отводняване на пътя и
речната ерозия. Изпълнени са аварийни ремонтно-възстановителни
работи.
Свлачището е потенциално опасно.
12. Свлачище по път II-53 Елена-Сливен-Ямбол, км 107+200 регистрационен номер SLV 20.07613-12
Участъкът се намира в началото на остър ляв завой. Пътят е изграден на
планински склон с югозападно изложение и среден наклон 15°. При изграждането му
склонът е подсечен. Откосът под пътя е стръмен със среден наклон около 30°.
В участък от пътя с дължина 70м, измерена по пътното платно има
съществени деформации. В края на пътното платно, страна дере, има отворени
пукнатини, които формират големи кухи каверни, асфалтовата настилка е оголена.
Констатираните пукнатини и деформации имат свлачищен характер. Вероятно се
дължат на слягане на земното легло в резултат на преовлажняване, възможно е и
суфозионно изнасяне на по-меките скали. Свлачището в активно. Не са изпълнявани
укрепителни мероприятия.
13. Свлачище по път с.Бяла – с. Въглен, на около 1.3км преди с. Въглен регистрационен номер SLV 20.07613-13
По склона над пътя, на около 1300м преди с.Въглен през 2015г. е активизирано
трето свлачище. Свлачището засяга територия с площ 3 дка. Свлачищният език излиза
в петата на откоса и затрупва част от пътя. От двата борда на свлачището дренират
води с общ дебит около 0.100л/сек. Водата от левия борд не може да се оттича и поради
наклона на терена минава през свлачищния език. Земните маси в свлачищното тяло са
водонаситени. Склонът, по който е развито свлачището е планински, залесен и има
наклон на югоизток. Свлачището е активно.
14. Свлачища по път II-53 Елена - Сливен – Ямбол - регистрационен номер
SLV 20.07613-14
В участък с дължина около 1000м при остър завой е проявено свлачище, което
засяга територия с площ 10дка.
Основна причина за активизирането на свлачището в този участък на пътя са
обилните подземни води, които дренират на много места по склона. Изпълнени са
укрепителни мероприятия.
15. Свлачище на път ІV- 48814 – гр. Сливен - с. Раково - регистрационен
номер SLV 20.62061-01
Свлачището възниква през 2005г. По път ІV-48814 – гр.Сливен – с.Раково, при
km 22+600. В резултат на свлачищните процеси е разрушена част от пътя Засяга
територия с площ 2 дка. Свлечените земни маси са изтекли в овражното дере.
Основна причина за свличането най-вероятно са обилните валежи. Извършени
са аварийни възстановителни работи.
16. Свлачище с. Новачево – път IV-53034, km 3+000 - регистрационен номер
SLV 20.51929-01
През 2009г. е проявено приоткосно свлачище, по общински път IV-53034 Сливен Новачево, при км 3+900 в южния край на селото. Засегнатата територия е с площ
0.75дка. В петата на откоса е проявен свлачищен език. Основна причина за
активизиране на свлачището е преовлажняване на пътния откос от концентриран
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повърхностен отток. Не са изпълнявани укрепителни мероприятия. Свлачището е
потенциално опасно.
17. Свлачище с. Новачево – път SLV 1068, км 2+500 до 2+600 регистрационен номер SLV 20.51929-02
През 2016г. в отсечка от км 2+500 до км 2+600 по път SLV 1068 с. Бяла-с.
Новачево е активизирано свлачище. Преди с. Новачево пътят е изграден на левия бряг
на река Новачева. Брегът е сравнително полегат. В петата на пътния откос е оформен
свлачищен вал.
Свличат се водонаситени глини в меко и течнопластична
консистенция. В свлачищния вал дренират води.
В участък с дължина 20м свлачището е разрушило изцяло лявото пътно платно,
а още 10м са засегнати и компрометирани.
Основна причина за възникване на свлачището е преовлажняване на глинестите
материали от повърхностни води. Свлачището е активно
18. Свлачище с. Сотиря между ул.“Сини камъни“ и ул. „Първи май“ –
регистрационен номер SLV 20.68117-01
По склона над училището, преди години е имало свличане на земни маси. За
укрепването му на ул. „Сини камъни“ е изпълнена подпорна стена на секции с
височина до 2.0м и обща дължина 60м. На стената няма барбакани. В другия край на
улицата (западния) е изпълнена бетонова канавка с правоъгълно сечение, по която тече
вода с дебит около 1л/сек.
В североизточната част на с. Сотиря, по склона между ул. „Сини камъни“
и ул. „Първи май“ е активизирано свлачище, засягащо територия с площ 1.5дка. По
цялата ширина на свлачището е оформен свлачищен вал с височина до 1.0м. От него са
наклонени към улица „Сини камъни“ втората и трета секции на съществуващата
подпорна стена, а четвъртата е разрушена.
Във височина на склона, над горната граница на свлачището, има каптаж,
водата от който тече по терена в канавка земен профил. Има останки от етернитови
тръби. По някакви причини тази вода с дебит около 1.0л/сек е текла по посока на
свлачището и е основата причина за неговото активизиране. Свлачището не е
укрепвано и е потенциално опасно. Повърхностния отток е коригиран.
19. Свлачище с. Сотиря – склон над училището –регистрационен номер SLV
20.68117-02
Училището в селото е изградено на левия бряг на река Сотирска, в
основата на склон със среден наклон 10º на запад. В североизточната част на двора е
изградена подпорна стена. Тя е частично депланирана в ос и профил. В петата на
склона, пред подпорната стена, има ясно изразено издигане на терена. В югоизточния
край на стената има издигане на терена над нея с видими пукнатини на натиск. Тези
деформации на терена са характерни за свлачищен вал на изтласкване.
В северозападната част на двора, над стената, на границата с кметството,
има заблатяване в негативни форми по терена. В двора зад кметството също има вода.
От барбаканите на стената в този участък не тече вода с изключение на един.
По склона над училището, на около 200м североизточно, където е била
монтирана клетка на мобилен оператор, има ясно изразен свлачищен отстъп.
На разстояние 10-15м северно от пукнатината има извор на подземни
води, който е начало на поток. Надолу по склона се обединява с други поточета от
подземни води и постепенно водното количество се увеличава. В негативните форми на
терена (между училището и отстъпа) има заблатявания.
По ул. „Мир” има деформации и пропадания, има пукнатини по огради,
селскостопански сгради и по една жилищна сграда, видимо необитаема.
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Свлачището няма ясно изразени елементи по целия фронт. Може да се
приеме, че свлачището засяга територия с площ около 20дка със съществуващите
жилишни и стопански сгради и инженерна инфраструктура.
Основна причина за активизиране на свлачищните процеси са голямото
количество подземни води, които дренират на различни места по терена и водонасищат
глинестите седименти като променят консистенцията им. Свлачището е потенциално
опасно.
20. Свлачище с. Раково – източен край-десен бряг на р. Луда Камчия –
регистрационен номер SLV 20.62061-02
В източната част на с. Раково пътят с.Нейково-с.Раково е изграден по
левия бряг на река Луда Камчия. Пътят е на разстояние 5м-7м от коритото на реката.
Десния бряг на реката представява залесен планински склон с наклон около 20°.
В началото на 2015г., по десния бряг на реката е активизирано свлачище.
То има приблизително триъгълна форма. Засяга територия с площ 1.125дка. Само в
левия борд на свлачището има изразен свлачищен вал, който излиза в коритото на
реката и опира в левия бряг. В резултат на свлачищния вал е повдигнато и стеснено
коритото на реката, засегната е подпорната стена, част от корекция на реката. Оформен
е праг, зад който в западна посока е образувано завиряване, част от водата тече извън
коритото. Под създадения праг в коритото на реката, скоростта на водата рязко
нараства, посоката е към левия бряг. Водата удря в останалата част от подпорната стена
и я подкопава.
В непосредствена близост до левия борд на свлачището, над реката,
преминава единствения водопровод захранващ селото. Свлачището е активно.
Изпълнени са само аварийни работи за осигуряване проводимостта на коритото на
реката в засегнатия уччастък.
Причините за активизиране на свлачищните процеси е преовлажняване на
земните маси от повърхностни води и засилена речна ерозия.
21. Свлачище по път III-488 Градец-Ичера-Сливен, свлачище 1 при км 25+430
до км 25+520 –регистрационен номер SLV 20.32915-01
В засегнатия участък пътят е изграден на планински склон с югоизточно
изложение и среден наклон около 55-60º. Под пътя, в основата на склона се намира река
Чобанов дол (река Сотирска).
В участъка от км 25+430 до км 25+520 пътят е засегнат от свлачище 1.
Свлачището има площ 9 дка. Освен републиканския път е засегната и горска територия.
В резултат на свлачищните процеси е разрушено лявото пътно платно в посока на гр.
Сливен. В другото платно има отворени и денивелирани пукнатини.
По данни на представителите на ОУП Сливен свлачището е възникнало в
рамките на няколко дни през м.март 2015г., след интензивни валежи.
Пътят е затворен за всякакви превозни средства. При по-продължителни и
интензивни валежи има реална възможност пътят да бъде изцяло разрушен.
Свлачището е активно.
Няма естествени предпоставки свлачището да се стабилизира. За
възстановяване на пътя в този участък са необходими силови укрепителни
мероприятия. За възстановяване на нормалната експлоатация на пътя е необходимо
изпълнение на укрепителни мероприятия.
22. Свлачище по път III-488 Градец-Ичера-Сливен, свлачище 2 при км 25+765
до км 25+803 –регистрационен номер SLV 20.32915-02
В участъка от км 25+765 до км 25+803 е проявено свлачище 2.
Свлачището засяга пътя в десен завой. Свлачището засяга територия с площ 3.50дка, в
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т.ч. и горска територия. В десния борд на свлачището, под пътя има подпорна стена,
която е засегната от свлачищните процеси.
Над свлачище 2, откосът над пътя е с височина 15-18м, оголен и стръмен.
По него се разкриват напукани и раздробени на късове с различни размери скали,
виждат се и микрогънки. В резултат на изветрително-денудационни процеси по откоса
са проявени падащи камъни и сипеи, които падат директно върху асфалтовата
настилка.
Основна причина за проявените негативни геодинамични процеси е
водонасищане на седиментите, изграждащи терена в дълбочина от повърхностни води.
Възможно е формиране и на временни подземни води при продължителни валежи.
Няма естествени предпоставки свлачището да се стабилизира. За
възстановяване на пътя са необходими силови укрепителни мероприятия.
Необходимо е да се предприемат мероприятия за защита на откоса над пътя.
23. Свлачище по път за с. Зайчари, на около 500м преди селото–
регистрационен номер SLV 20.30257-01
По единствения път за с. Зайчари, на около 500m преди селото е
активизирано свлачище в края на 2015г. Засегнатият участък е между два завоя, с
наклон на запад, по посока на овражно дере. Профилът на пътя е изкоп-насип. От
свлачището е засегнат откосът на пътя под лявото пътно платно (по посока на селото).
Откосът под пътя е стръмен със среден наклон около 20°.
В основата на откоса над пътя е изградена чешма с нисък дебит. От
склона около чешмата има разсеяно дрениране на подземни води. По откоса под пътя,
на около 3m след чешмата, е проявено свлачище. Горната граница на свлачището
достига до асфалтовата настилка. Свличат се водонаситени жълтокафяви глини с
чакъли. Те са се натрупали в основата на склона. Свлачището засяга площ 0.225дка. По
пътното платно няма видими деформации със свлачищен характер.
Основна причина за активизиране на свлачището е водонасищане на
седиментите от насипа на пътя в резултат на повърхностния отток. Свлачището е
активно.
КАРСТ
Прояви на карст има в карбонатните седименти на Искърската група. По-слаби са
карстовите прояви във варовците на палеоценската варовикова задруга. Рифовите
варовици от Русалската свита са благоприятна среда за развитието на карстови
процеси, но поради малките им размери значителни карстови форми в тях не са
образувани. В района на общината се раграничават две карстови области: Качулска и
Сливенска.
Качулската карстова област е изградена от карбонатните седименти на
Искърската група, които изграждат Качулската структура. Тази структура представлява
значителен по размери карстов воден резервоар.
Сливенската карстова област обхваща площта на разпространенеи на
Искърската група във високите части на Сливенската планина. Развит е пукнатинен
карст.
СЕИЗМИЧНОСТ
Съгласно сеизмичното райониране на страната територията на Общината попада в
зона с VIII степен на сеизмичност и Кс=0.15.
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2.5. ЛАНДШАФТ
Съгласно класификационната система на България (Петров. П., 1997)
ландшафтите у нас се отнасят към 4 класа (равнинни, междупланински, равниннонизинни, котловинни и планински), 13 типа, 30 подтипа и 77 групи. Типологията на
ландшафтите в страната е направена, съобразно класифицирането на природнотериториалните комплекси, природните и социалните условия, и спецификата
наландшафтните компоненти.
Районът на община Сливен се отнася към Междупланинска зонална област на
Южнобългарските низини и ниски планини.
Според Класификационната система на ландшафтите в България, районът на
общината се отнася към:
Клас Котловинни ландшафти
Тип Ландшафти на субсредиземноморските ливадно-степни и лесо-ливадностепни котловинни дъна
Подтип Ландшафти на ливадно-степните предимно равни дъна на
междупланинските котловини
Група Ландшафти на ливадно-степните дъна на междупланинските котловини с
неспоени кватернерни наслаги и с висока степен на земеделско усвояване
Група Ландшафти на лесо-ливадно-степните възвишения сред равните дъна на
междупланински котловини от масивни и метаморфни скали със сравнително малка
степен на земеделско усвояване.
Релефът на района е доминиран от Стара планина и поречието на река Тунджа.
Обхваща планинския и хълмистия релеф между Стара планина и долината на Тунджа.
Характерни са селскостопанските (агро) ландшафти, прилежащи към селищните
агломерации (селищни ландшафти).
2.6. БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ И НЕГОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ
Територията на община Сливен се характеризира с умерено континентален
климат. В община Сливен се очертават два района в релефно отношение: на север –
полупланински и планински, а на юг – равнинен. Град Сливен е разположен в
подножието на южните склонове и хълмисти разклонения на Сливенската планина
(1181 м), с която започва Източна Стара планина. На юг и югоизток е отворен към
Сливенското поле. Надморската му височина варира от 180 до 300 м. Общината заема
част на Стара планина обхващаща Задбалканските котловини в южните си части
преминаваща в равнина. Преобладаващата част и по-специално северните и части, имат
планински характер, а на юг релефа е предимно равнинен и слабо хълмист. Съгласно
физико-географското райониране на България районът е разделен на две почти еднакви
части, като северната попада в Стара планина, а южната е представена от
задбалканските котловини.
Класификация на организмите или систематика е област в биологията, която
описва естесвените връзки между различните видове организми и да ги класифицира по
единен начин. И под двете понятия може да се разбира и крайният резултат на такава
дейност - създадената при класифицирането таксономия. Всеки организъм се смята за
принадлежащ към неопределен брой таксони с последователно намаляващ ранг.
Видовете в един таксон имат общи прилики (характери), а степента на сходство между
видовете се увеличава с намаляващия ранг. Традиционните първични рангове по
намаляващ ред са следните (в скоби са посочени латинските наименования):

империя (superregnum)

царство (regnum)

тип, отдел (phylum, divisio)
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клас (classis)
разред (ordo)
семейство (familia)
род (genus)
вид (species)
Основният ранг в йерархията е видът. Всеки организъм принадлежи към един (и
само един) вид, всеки вид принадлежи към един (и само един) род, и т.н. за всички
първични рангове. Сегашната система поставя бактериите, археите и еукариотите в
собствени империи. Империята Еукариоти съдържа царствата Протиста, Гъби,
Растения и Животни.
Съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), растителните,
животинските и гъбните видове от дивата флора, фауна и микота на Република
България се опазват в естествената им среда чрез:
1. съхраняване на техните местообитания в Националната екологична мрежа;
2. поставяне на видовете под режим на защита или на регулирано ползване;
3. поддържане или възстановяване на условията в местообитанията, съобразно
екологичните изисквания на съответния вид;
4. разработване и прилагане на планове за действие за видове с различна степен
на застрашеност;
5. повторно въвеждане в природата на изчезнали видове и попълване на
популациите на редки и застрашени видове;
6. контрол и регулиране на неместни видове.
За защитени на територията на цялата страна се обявяват само растителни и
животински видове, включени в Приложение 3 на ЗБР.






2.6.1. Растителен свят
Въпреки малкия териториален обхват на България нейната флора е сравнително
богата и разнообразна, съдържаща повече от 8900 вида растения. Само водораслите
имат над 4000 вида, след тях семенните растения наброяват 3550 вида, на трето място
670 вида мъхове, следват 640 вида лишеи и 51 вида папратовидни. Особено значение за
растителната покривка на България имат семенните растения и най-вече семействата
Букови (Fagaceae), Борови (Pinaceae), Брезови (Betulaceae), Житни (Poaceae,
Gramineae), Бобови (Fabaceae) и др. Върху богатството и разнообразието на
българската флора в различна степен влияят преходното физикогеографско положение
на страната, палеогеографското развитие на нейните земи, тяхната сложна, мозаична
физикогеографска структура, пряката или косвена дейност на човека. Растителността
по нашите земи принадлежи към югоизточната провинция на Средноевропейската и
Средиземноморската флористична и фитогеографски области. Като от своя страна Н.
Стоянов (1966) диференцира осем фитогеографски района в обсега на България –
Добруджански, Крайдунавски, Севернобългарски, Западнопланински, Горнотракийски,
Черноморски, Странджански и Пирински. Като разглежданият район обхваща части от
Добруджанския и Черноморския. Първия обхваща пределите на Южна Добруджа,
която всъщност представлява част от Степната флористична област. Тук значителното
разширяване на обработваемите земи е довело до силно стесняване на ареалите на
предишната естествена лесостепна и степна растителност. Втория обхваща
черноморската крайбрежна ивица, където широко разпространение има преходно
средиземноморската растителност с опадливи листа. Срещат се добре развити лонгози
и понтийска реликтна растителност.
Земите в нашата страна се характеризират с три основни, еднакво развити
растителни типа – горски, храстов и тревен.
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Според геоботаническото райониране на страната районът на община Сливен се
отнася към Европейската широколистна растителност, Среднобългарски район –
подрайон на Тунджанската хълмиста низина. Естествена растителност се характеризира
предимно с мезоксерофитни букови гори и по-слабо участие на цера. Срещат се още
естествени насаждения от обикновен габър (Carpinus betulus), келяв габър (Carpinus
orientalis), благун (Quercus frainetto Ten.), култури от акация (Robinia pseudoacacia L.),
черен бор (Pinus nigra), червен дъб (Quercus rubra), ср. липа (Tilia tomentosa Moench) и
др., както и наличие на полския и планинския бряст (Ulmus foliacea, ulmus montana).
Освен посочените дървесни видове, формиращи насаждения и култури, в района
се срещат и следните храстови видове: обикновен глог (Crataegus laevigata), обикновен
дрян (Cornus mas L.), обикновена шипка (Rosa canina), чашкодрян (Euonymis europala),
смрадлика (Folia cotini), обикновен люляк (Syringa vulgaris), обикновена леска (Corylus
avellana), черен бъз (Sambucus nigra), обикновено птиче грозде (Ligustrum vulgare) и др.
Тревната покривка в горските комплекси е разнообразна: горска ягода (Fragaria vesca),
жълт кантарион (Hypericum perforatum), червен кантарион (Centaurium erythraea), бял
равнец (Achillea millefolium), обикновената мащерка (Thymus vulgaris), риганът
(Origanum vulgare L.) и др.
Растителната покривка в района е комплекс от тревни фитоценози с различни
доминантни видове, които се редуват в зависимост от мощността на почвата. От
естествената тревна растителност в района преобладават белизмата (Dichantium
ischaemum), троскота (Cynodon dactylon), полския ветрогон (Eryngium campestre),
полската паламида (Cirsium arvense), късодръжковия магарешки бодил (Carduus
acanthoides), млечката (Euphorbia glareosa), австрийския пелин (Artemisia austriaca),
обикновения пчелинок (Marrubium vulgare). Отчита се присъствието на някои степни
флорни елементи.
В някои части съществуват необработваеми земи с рудерална растителност.
Естествена растителност е представена от съобщества от храсти, сред които се срещат
главно видове като обикновен глог (Crataegus monogyna), обикновен люляк (Syringa
vulgaris), махалебка (Prunus mahaleb), смрадлика (Cotinus coggygria), трънка (Prunus
spinosa), драка (Paliurus spina-cristi), шипка (Rosa canina) и други.
От дървесните видове се срещат : сива топола (Populus canescens), летен дъб
(Quercus robur), габър (Carpinus orientalis). От храстовите – глог (Crataegus laevigata),
шипка (Rosa canina).
2.6.2. Животински свят
Земите в България, макар и с ограничен териториален обхват, се отличават с
богат и своеобразен животински свят. В пределите на Европа фауната на нашите земи е
характерна със своето голямо разнообразие и специфика. От общо известните в Европа
97000 животински вида, 16 000 обитават нашите земи или 15% от характерната за
континента фауна. Особено голям е броят на насекомите (Insecta), които се срещат унас
(9500 вида). Те съставляват ¾ от целия видов състав на животинския свят в България.
Между насекомите, които обитават нашите земи най-голям дял заема (2400) видовият
състав на пеперудите (Lepidoptera), следвани от паяците (Araneae) (1000) и гръбначните
животни (тип Chordata, подтип Vertebrata) (620 вида).
В зоогеографско отношение територията на община Сливен, се отнася към
Старопланински и Горнотракийски фаунистичен район. В нея преобладават сухоземни
животни, характерни за Средна и Северна Европа (Пешев, 1978; Симеонов, 1978).
Голямото богатство и своеобразие на фауната в нашата страна е отражение на нейното
географско положение и на палеогеографското развитие на земите й. Заемайки част от
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югоизточната периферия на Европа и намирайки се в близко съседство с Мала Азия,
земите на България са дали възможност да се разшири ареалът на животинския свят от
съседните на нашата страна райони. Междинното климатично положение на България и
нейното простиране, както в пределите на умерено континенталната и преходно
континенталната, така и в обсега на преходно средиземноморската климатична област е
обусловило адаптирането и възникването на множество и различни по характер
животински видове. Видовият състав на животните се определя от характера на
растителността и разпределението й в биотопа.
Във физикоеографско отношение районът се отнася към Задбалканските
котловини, където фауната е представена от евросибирски и европейски видове.
Характерно е заемането на преходно положение между Задбалканските котловини и
Средногорието. Тук могат да се наблюдават дребни бозайници където широко
разпространение имат гризачите. Разпространени са влечугите , земноводните и се
наблюдава сравнително разнообразен птичи свят. Рибната фауна е представена от
характерните за страната речни видове, а насекомите показват значително
разнообразие.
Фауната, в т. ч. и гръбначната, която е най-добре проученият тип фауна и чийто
природозащитен статус у нас е най-пълно регламентиран, в този район е от видове,
характерни и за двата типа части на страната, високите и ниските. В зоогеографски
аспект фауната е от палеарктичен тип и по-конкретно от видове предимно на умерените
географски ширини, като в района се срещат и известен брой видове с южно
разпространение за Европа, т. е. с ареали в Средиземноморската подобласт на
Палеарктика, което в климатично отношение е следствие от непосредствената близост
на морето, която близост обуславя и по-мекия климат на тези територии.
В животинския свят преобладават евросибирски и средноевропейски
зоогеографски елементи. Най-добре запазена и богата е фауната в горите. От
бозайниците са характерни благороден елен (Cervus elaphus L), сърна (Capreolus
capreolus), дива свиня (Sus scrofa), дива котка (Felis silvestris), обикновен сънливец (Glis
glis), обикновена горска мишка (Sylvaemus sylvaticus), катерица (Sciurus vulgaris), вълк
(Canis lupus), чакал (Canis mesomelas), лисица (Vulpes vulpes), златка (Martes martes),
белка (Martes foina), пъстър пор (Vormela peregusna), язовец (Meles meles), видра (Lutra
lutra).
Систематични наблюдения относно фауната на дадения район липсват.
Съществуващата литературна информация се отнася само за отделни видове (Ковачев,
1925; Патев, 1950; Петров, 1954; Марков, 1960; 1970; Пешев и Боев, 1962; Страка и
Герасимов, 1977; Червена книга на НРБ, т.2, 1985; Симеонов и др., 1990). Публикувани
са резултати от изследвания върху състоянието на гнездещите птици и дребнобозайната
фауна от Иванов и Нонев (1997) и Герасимов и др. (1997).
Бозайната фауна в общината, като цяло е слабо застъпена, с отделни екземпляри
от полска мишка (Apodemus agrarius), сляпо куче (Nanospalax leucodon), сив плъх
(Rattus norvegicus), заек (Lepus europaeus).
По-характерните видове от херпетофауната са зеления гущер (Lacerta viridis) и
ивичестия гущер (Lacerta trilineata). Влечугите са представени от двата вида
костенурки – шипобедрена и шипоопашата (Testudo graeca, Testudo hermanni) и голям
стрелец (Coluber jugularis), които са включени в Приложения 2, 3 и 4 на Закона за
Биологичното разнообразие (ЗБР).
От гръбначната фауна в района, най-многобройни са птиците (клас Aves). В
разглежданата област най-често срещаните видове птици са представители на:
врабчоподобни
(Passeriformes), соколоподобни (Falconiformes), совоподобни
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(Strigiformes), щъркелоподобни (Ciconiiformes), гълъбоподобни (Columbiformes) и
кокошоподобни (Galliformes).
В обшината най-многобройни са представителите на разред врабчоподобни.
Гнездящи на територията видове са: полска чучулига (Alauda arvensis) и сива овесарка
(Emberiza calandra), a от разред синявицоподобни обикновения пчелояд (Merops
apiaster). Храна в земеделските земи търсят някои птици от разреди соколоподобни,
совоподобни, врабчоподобни и кокошоподобни. Най-често срещаните видове от тези
разреди са: обикновен мишелов (Buteo buteo), обикновена ветрушка (Falco tinnunculus),
горска ушата сова (Asio otus), полско (Passer montanus) и домашно врабче (Passer
domesticus), черноглава овесарка (Emberiza melanocephala), качулата чучулига (Galerida
cristata), яребица (Perdix perdix).
Също могат да се видят и птиците: сврака (Pica pica), червеногърба сврачка
(Lanius collurio), ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria). По-рядко може да бъде
срещната горска чучулига (Lullula arborea).
За района няма установени постоянни миграционни коридори на прелетни
птици, които да бъдат повлияни от плана.
2.6.3. Защитени зони (НЕМ)
На територията на община Сливен попадат изцяло или от частично 14 защитени
зони, включени в европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.
Защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС, за опазване на природните
местообитания и местообитанията на видовете.
 „Река Тунджа - 1”, код BG 0000192, Част от ОУП попада в защитена зона
BG0000192 „РЕКА ТУНДЖА - 1”, която е одобрена с Решение № 122/ 02.03.2007 год.
на Министерският съвет на Р България, с обща площ от 9502.9987 ха.

„Керменски възвишения”, код BG 0000418, Част от ОУП попада в
защитена зона BG0000418 „КЕРМЕНСКИ ВЪЗВИШЕНИЯ”, която е одобрена с
Решение № 122/ 02.03.2007 год. на Министерският съвет на Р България, с обща площ от
2107.8131 ха

„Река Блатница”, код BG 0000441, Много малка част от ОУП попада в
защитена зона BG0000441 „РЕКА БЛАТНИЦА”, която е одобрена с Решение № 122/
02.03.2007 год. на Министерският съвет на Р България, с обща площ от 1079.1 ха

„Сините камъни”, код BG 0000164, ОУП попада изцяло в защитена зона
BG0000164 „СИНИТЕ КАМЪНИ”, която е одобрена с Решение № 122/ 02.03.2007 год.
на Министерският съвет на Р България, с обща площ от 12288.91 ха

„Гребенец”, код BG 0000420, Част от ОУП попада в защитена зона
BG0000420 „ГРЕБЕНЕЦ”, която е одобрена с Решение № 122/ 02.03.2007 год. на
Министерският съвет на Р България, с обща площ от 9884.53 ха

„Твърдишка планина”, код BG 0000211, Част от ОУП попада в защитена
зона BG 0000211 „ТВЪРДИШКА ПЛАНИНА”, която е одобрена с Решение № 122/
02.03.2007 год. на Министерският съвет на Р България, с обща площ от 38649.5295 ха

„Котленска планина”, код BG 0000117, Част от ОУП попада в защитена
зона BG 0000117 „КОТЛЕНСКА ПЛАНИНА”, която е одобрена с Решение № 661/
16.10.2007 год. на Министерският съвет на Р България, с обща площ от 69058.9177 ха

„Гора Тополчане”, код BG 0000553, ОУП попада изцяло в защитена зона
BG 0000553 „ГОРА ТОПОЛЧАНЕ”, която е одобрена с Решение № 122/ 02.03.2007 год.
на Министерският съвет на Р България, с обща площ от 66.58 ха
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„Гора Желю Войвода”, код BG 0000554, ОУП попада изцяло в защитена
зона BG 0000554 „ГОРА ЖЕЛЮ ВОЙВОДА”, която е одобрена с Решение № 122/
02.03.2007 год. на Министерският съвет на Р България, с обща площ от 71.99 ха

„Гора Блатец”, код BG 0000567 ОУП попада изцяло в защитена зона BG
0000567 „ГОРА БЛАТЕЦ”, която е одобрена с Решение № 122/ 02.03.2007 год. на
Министерският съвет на Р България, с обща площ от 47.85 ха
Защитени зони по Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици

„Котленска планина”, код BG 0002029, Много малка част от ОУП попада
в защитена зона BG 0002029 „КОТЛЕНСКА ПЛАНИНА”, която е обявена с Заповед №
РД- 910/11.12.2008 г. и изменемие Заповед № РД- 72/28.02.2013 г. на Министерският
съвет на Р България, с обща площ от 99299.7712 ха

„Сините камъни - Гребенец”, код BG 0002058, ОУП попада изцяло в
защитена зона BG 0002058 „СИНИТЕ КАМЪНИ - ГРЕБЕНЕЦ”, която е обявена е
обявена с Заповед № РД- 834/17.11.2008 г. на Министерският съвет на Р България, с
обща площ от 15844.64 ха

„Каменски баир”, код BG 0002059 ОУП попада изцяло в защитена зона
BG 0002059 „КАМЕНСКИ БАИР”, която е обявена е е обявена с Заповед № РД750/24.10.2008 г. на Министерският съвет на Р България, с обща площ от 1651.6461 ха

„Адата - Тунджа”, код BG 0002094 ОУП попада изцяло в защитена зона
BG 0002094 „АДАТА - ТУНДЖА”, която е е обявена с Заповед № РД- 556/05.09.2008 г.
и изменемие Заповед № РД- 72/28.02.2013 г. на Министерският съвет на Р България, с
обща площ от 5636.6093 ха

3.7. ЗАЩИТЕНИ ПРИРОДНИ ТЕРИТОРИИ
На територията на община Сливен попадат 1 природен парк, 1 резерват, 1
подържан резерват, 8 природни забележителности и 10 защитени местности по смисъла
на Закона за защитените територии.

Природен парк „Сините камъни” с площ от 11380.8 хектара
С документи за обявяване Заповед № РД-893 от 28.11.1980 г., бр. 1/1981 на
Държавен вестник 893-1980 г. и документи за промяна:
1. Промяна в площта - увеличаване със Заповед № РД-410 от 07.05.1982 г., бр. 43/1982
на Държавен вестник 410-1982 г.
2. Прекатегоризация със Заповед № РД-351 от 14.07.2000 г., бр. 66/2000 на Държавен
вестни
351-2000
3. Промяна в площта - увеличаване със Заповед № РД-763 от 05.08.2002 г., бр. 86/2002
на Държавен вестник 763-2002 г.
4. Заповед № РД-16 от 17.01.2011 г., бр. 13/2011 на Държавен вестник 16-2011 г.
Цели на
обявяване:
1. Опазване на редки, застрашени и изчезващи видове от флората и фауната, както и
техните местообитания.
Режим
на
дейности:
1. Забранява се ловуването и преследването на животни, събиране и унищожаване на
яйцата
на
птиците,
както
и
повреждане
на
гнездата
им;
2. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни и отгледни до приемането на
устройствения
проект;
3. Забранява се използването на каквито и да е взривни вещества;
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4. Забранява се провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се изменя
ландшафта.

Резерват „Кутелка” с площ 645.1 хектара
Заповед за обявяване Заповед № 1253 от 22.12.1983 г., бр. 6/1984 на Държавен
вестник 1253-1983 г. , променена с Приемането на План за управление със Заповед
No.РД-799 от 02.12.2015 г., бр. 100/2015 на Държавен вестник 799-2015 г.
Целта за обявяването на резервата е за опазване на съобщества от мизийски бук.
С
режим на
дейности:
1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на:
1. тяхната охрана;
2. посещения с научна цел;
3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел;
4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за
възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи
нарушения в екосистемите;

Поддържан резерват „Сини бряг” с площ: 39.51 хектара
Разположен в землищата с. Божевци, с. Изгрев. С документи за обявяване
Заповед № 508 от 28.03.1968 г., бр. 76/1968 на Държавен вестник 508-1968 г. и
промяна с Прекатегоризация със Заповед No.374 от 15.10.1999 г., бр. 97/1999 на
Държавен вестник 374-1999
г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед № РД-641 от 05.09.2006 г., бр. 85/2006
на
Държавен
вестник 641-2006
г.
3. Приемане на План за управление със Заповед № РД-283 от 26.05.2016 г., бр. 48/2016
на Държавен вестник.
Цели на обявяване е за запазване на вековна девствена букова гора.
Режим на
дейности:
До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава
извършване на следните дейности:
1. Извеждане на санитарни сечи при съхнене на повече от 5% от дървостоя;
2. Изваждане на паднала маса в резултат на природни бедствия;
3. Използване на биологични средства за растителна защит.
Природни забележителности:

ПЗ „Халката” с площ от 1.02 хектара
Документи за
обявяване:
Заповед № 1422 от 24.06.1969 г., бр. 79/1969 на Държавен вестник 1422-1969 г. и
документи за промяна, при което е настъпила промяна в площта - актуализация със
Заповед № РД-436 от 18.06.2007 г., бр. 61/2007 на Държавен вестник 436-2007 г.
Цели на
обявяване:
1. Опазване на скално образувание.
Режим на
дейности:
1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или
изкореняват всякакви
растения;
2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и през всяко време
3. Забранява се да се преследването на дивите животни,птиците и техните малки и
развалянето на
гнездата
и
леговищата им;
4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и
изменя естествения облик на местността и включително водните течения;
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5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин,
сталактити, сталагмити
и
други скални образувания в
пещерите;
6. Забранява
се
извеждането
на
интензивни
и
голи
главни
сечи
7. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с
влошени декоративни качества.

ПЗ „Кушбунар” с площ от 0.44 хектара
Документи за
обявяване:
Заповед № 1422 от 10.10.1969 г., бр. 79/1969 на Държавен вестник 1422-1969 г. и
документи за промяна в площта - актуализация със Заповед № РД-266 от 16.03.2010 г.,
бр. 32/2010 на Държавен вестник 266-2010 г.
Цели на
обявяване:
1. Опазване на вековна букова гора с възраст 400 години;
Режим на
дейности:
1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или
изкореняват всякакви
растения;
2. Забранява се
пашата
на
добитъка
през всяко време;
3. Забранява се да се преследват и убиват дивите животни и техните малки или да се
развалят
гнездата
и
леговищата на
същите;
4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък или пръст, с което се
поврежда и изменя естествения облик на местността и включително водните течения;
5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е било начин на
сталактити,
сталагмити
и
други
скални
образувания
в
пещерите;
6. Забранява се
воденето
на
интензивни
и
голи
главни
сечи;
7. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с
влошени декоративни качества;

ПЗ „Долна мааза“ с площ от 4.7 хектара
Документи за
обявяване
Заповед № 995 от 21.04.1971 г., бр. 41/1971 на Държавен вестник 995-1971 г. и
документи за промяна в площта - актуализация със Заповед № РД-567 от 12.07.2007 г.,
бр. 72/2007 на Държавен вестник 567-2007 г.
Цели на
обявяване:
1. Опазване на пещера
Режим на
дейности:
1. Забраняват се всякакви действия, с които се уврежда тяхното природно състояние и
облик;
2. Забранява се откриването на кариери, къртене, копане и драскане по скалите;
3. Забранява се отбиване на водните
течения;
4. Забранява се сечене или чупене на дърветатаи храстите, изкореняване или бране на
цветя и др.

ПЗ „Острова на Тунджа” е с площ от 2.0 хектара
Документи за
обявяване
Заповед № 1635 от 27.05.1976 г., бр. 50/1976 на Държавен вестник 1635-1976 г.
Цели на
обявяване:
1. Опазване на група тополови дървета - 20 бр.
Режим на
дейности:
1. Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата, а също така и
изкореняването на всякакви
растения;

64

2. Забранява се пашата на добитък през всяко време;
3. Забранява се преследването на диви животни, птици и техните малки и развалянето
на гнездата или леговищата
им;
4. Забранява се разкриването на кариери за всякакви инертни и други материали,
увреждането или изменението на естествения облик на местността, включително и на
водните
течения;
5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на
скалните и земни образувания, на сталактитите и други формации в пещерите;
6. Забранява
се
извеждането
на
интензивни
и
голи
главни
сечи
7. Забранява се всякакво строителство;
8. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени
декоративни качества дървета.

ПЗ „Змееви дупки” с площ от 0.78 хектара
Документи за
обявяване
Заповед № 1422 от 10.10.1969 г., бр. 79/1969 на Държавен вестник 1422-1969 г. и
документи за промяна в площта - актуализация със Заповед № РД-572 от 12.07.2007 г.,
бр. 72/2007 на Държавен вестник 572-2007 г.
Цели на
обявяване:
1. Опазване на пещера
Режим на
дейности:
1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или
изкореняват всякакви
растения;
2. Забранява се пашата на добитък през всяко време;
3. Забранява се да се преследват и убиват дивите животни и техните малки или да се
развалят гнездата и леговищата на
същите;
4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и
изменя естествения облик на местността и включително водните течения;
5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин,
сталактити, сталагмити и други скални образувания в пещерите;
6. Забранява се воденето на интензивни и голи главни сечи;
7. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с
влошени декоративни качества.

ЗМ „Хайдушката”, ЗМ „Бъчвата” и ЗМ „Песченик” с площ 29.981
хектара
Документи за
обявяване
Заповед от 24.06.1969 г.
Цели на
обявяване:
1. Опазване на пещери
Защитени местности:

ЗМ „Хайдут дере” с площ от 30.0 хектара
Документи за
обявяване;
Заповед № 257 от 25.02.1969 г., бр. 37/1969 на Държавен вестник 257-1969 г. и
документи за промяна и прекатегоризация със Заповед № РД-855 от 18.09.2002 г., бр.
108/2002 на Държавен вестник 855-2002 г.
Цели на
обявяване:
1. Опазване на вековна букова гора.
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Режим на
дейности:
1. Забранява се провеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни такива, с оглед
подобряване санитарното и защитно украсното значение на горите около тези обекти;
2. Забранява
се
пашата
на
добитък
през
всяко
време;
3. Забранява се разкриването на кариери, вадене на пясък, къртене на камъни,
изхвърляне на сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви действия, които
загрозяват или нарушават природната обстановка около тях.

ЗМ „Железни врата” с площ от 39.0 хектара
Документи за
обявяване:
Заповед № 2122 от 21.01.1964 г., бр. 6/1964 на Държавен вестник 2122-1964 г. и
документи за промяна за прекатегоризация със Заповед № РД-857 от 18.09.2002 г., бр.
108/2002 на Държавен вестник 857-2002 г.
Цели на
обявяване:
1. Опазване на вековна букова гора.
Режим на
дейности:
1. Забранява се провеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни такива, с оглед
подобряване санитарното и украсно значение на горите около тези обекти;
2. Забранява се пашата на добитък, през всяко време на годината;
3. Забранява се разкриването на кариери, вадене на пясък, къртене на камъни,
изхвърляне на сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви действия, които
загрозяват или нарушават природната обстановка около тях.

ЗМ „Агликина поляна” с площ от 120.0 хектара
Документи за
обявяване:
Заповед № 2122 от 21.01.1964 г., бр. 6/1964 на Държавен вестник 2122-1964 г. и
документи за промяна и прекатегоризация със Заповед № РД-856 от 18.09.2002 г., бр.
108/2002 на Държавен вестник 856-2002 г.
Цели на
обявяване:
1. Опазване на вековна букова гора.
Режим на
дейности:
1. Забранява се провеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни такива, с оглед
подобряване санитарното и украсно значение на горите около тези обекти;
2. Забранява се пашата на добитък, през всяко време на годината;
3. Забранява се разкриването на кариери, вадене на пясък, къртене на камъни,
изхвърляне на сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви действия, които
загрозяват или нарушават природната обстановка около тях.

ЗМ „Дебелата кория” с площ от 15.74 хектара
Документи за
обявяване
Заповед № РД240 от 07.06.1996 г., бр. 55/1996 на Държавен вестник 240-1996 г. и
документи за промяна в площта - актуализация със Заповед № РД-263 от 16.03.2010 г.,
бр. 32/2010 на Държавен вестник 263-2010 г.
Цели на
обявяване:
1. Опазване на естествено находище на блатно кокиче.
Режим на
дейности:
1. Забранява се строителство, отводняване и други дейности, с които се изменя
естествения облик на
местността или се
влошава
водния
режим;
2. Забранява се разораване или използване на земите по начин, който води до
увреждане или унищожаване
на
блатното
кокиче;
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3. Забранява се
паша на
домашни
животни;
4. Забранява се събиране на листо-стъблена маса от блатно кокиче чрез изскубване или
изрязване на височина, по-малка от 5 -7 см от повърхността на земята
5. Забранява се косене на тревата преди узряване на семената на блатното кокиче
6. Забранява се
опожаряване на
растителността;
7. Разрешава се вземане на подходящи мерки за подобряване на водния режим и
състоянието на блатното кокиче, след съгласуване с Министерството на околната среда
8. Разрешава се съгласуване на блатно кокиче в определени от Министерството на
околната среда количества.

ЗМ „Орлите (буф.з.Кутелка)”
Заповед № РД-519 от 12.07.2007 г., бр. 72/2007 на Държавен вестник 519-2007 г.

ЗМ „Букова гора (буф.з.Сини бряг)” с площ от 151.9 хектара
Документи за
обявяване:
Заповед № РД-528 от 12.07.2007 г., бр. 72/2007 на Държавен вестник 528-2007 г.
Режим на
дейности:
1. Забранява се строителството на сгради и пътища от републиканската пътна мрежа;
2. Забранява се разкриване на кариери, промяна на водния режим и на естествения
облик
на
местността;
3. Забранява се използване на химически средства за растителна защита;
4. Забранява се лагеруване и палене на огън извън определените места;
5. Забранява се
ловуване;
6. Забранява се залесяване с неприсъщи за района дървесни видове;
7. Разрешава се извеждане на сечи, предвидени в горите със специално предназначение;
8. Разрешава
се
провеждане
на
ловностопански
мероприятия;
9. Разрешава се паша на домашни животни /без кози/ в определените с
лесоустройствения проект пасищни
площи;
10. Разрешава се косене на сено и селскостопанска дейност традиционно провеждана в
района.

ЗМ „Тракийски клин” с площ от 30.24 хектара
Документи за
обявяване:
Заповед № РД-433 от 04.06.2012 г., бр. 55/2012 на Държавен вестник 433-2012 г.
Цели на
обявяване:
1. Опазване на растителен вид тракийски клин (Astracantha thracica (Griseb.) Podl.), и
неговото местообитание.
Режим на
дейности:
1. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
3. Забранява се паша на домашни животни от месец май до началото на месец юли;
4. Забранява се
залесяване;
5. Забранява се палене на огън.

ЗМ „Лале баир” с площ от 10.2 хектара
Документи за
обявяване:
Заповед № РД-937 от 20.12.2011 г., бр. 10/2012 на Държавен вестник 937-2011 г.
Цели на
обявяване:
1. Опазване на растителен вид арабска етионема (Aethionema arabicum) и неговото
местообитание.
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Режим на
дейности:
1. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
3. Забранява
се
внасяне
на
неместни
растителни
видове;
4. Забранява се паша на домашни животни в периода от 15 април до 15 юли;
5. Забранява се палене на огън.

ЗМ „Белокравищница” с площ от 226.8 хектара
Документи за
обявяване:
Заповед № РД-511 от 12.07.2007 г., бр. 72/2007 на Държавен вестник 511-2007 г.
Режим на
дейности:
1. Забранява се строителството на сгради и пътища от републиканската пътна мрежа;
2. Забранява се разкриване на кариери, промяна на водния режим и на естествения
облик
на
местността;
3. Забранява се използване но химически средства за растителна защита;
4. Забранява се лагеруване и палене на огън извън определените места;
5. Забранява
се
ловуване;
6. Забранява се залесяването с неприсъщи за района дървесни видове;
7. Разрешава се извеждане на сечи, предвидени в горите със специално предназначение;
8. Разрешава
се
провеждане
на
ловностопански
мероприятия;
9. Разрешава се паша на домашни животни /без кози/ в определените с
лесоустройствения
проект
пасищни
площи
и
в
поземления
фонд;
10. Разрешава се косене на сено.

ЗМ „Марков бук” с площ от 182.0 хектара
Документи за
обявяване:
Заповед № РД-506 от 12.07.2007 г., бр. 72/2007 на Държавен вестник 506-2007 г.
Режим на
дейности:
1. Забранява се строителството на сгради и пътища от републиканската пътна мрежа;
2. Забранява се разкриване на кариери, промяна на водния режим и на естествения
облик
на
местността;
3. Забранява се използване но химически средства за растителна защита;
4. Забранява се лагеруване и палене на огън извън определените места;
5. Забранява се
ловуване;
6. Забранява се залесяването с неприсъщи за района дървесни видове;
7. Разрешава се извеждане на сечи, предвидени в горите със специално предназначение;
8. Разрешава
се
провеждане
на
ловностопански
мероприятия;
9. Разрешава се паша на домашни животни /без кози/ в определените с
лесоустройствения проект пасищни
площи и
в
поземления фонд;
10. Разрешава се косене на сено.
Въздействието от реализацията на ОУПО върху предмета и целите на опазване
на защитените зони е разгледано в Доклада за степента на въздействие. Налага се
изводът, че то няма да окаже съществено и значимо въздействие върху определените
предмет и цели на опазване и няма да бъдат засегнати приоритетни типовете природни
местообитания, местообитания на видове и видове, предмет на опазване. Няма да бъдат
фрагментирани популациите на видовете и няма да бъде влошена тяхната структура и
динамика.
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2.8. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, АРХИТЕКТУРНО И
АРХЕОЛОГИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
Заедно с големия брой главно архитектурни паметници от епохата на
Българското Възраждане, с наличието на археологически, етнографски, исторически и
художествени паметници, може да се приеме, че Сливен е сред общините с най-голяма
концентрация на недвижими културни ценности за страната.
Сливенската община обхваща територия, заселена още от древността.
Съществуват следи от епохата на траките в почти всички населени места в региона.
Състоянието им е в процес на все нови и нови разкрития, благодарение на активна
експедиционна археоложка дейност, подпомагана и на равнище на местната власт.
В планинските проходи, използвани още от римляните, са открити защитни
укрепления и крепости, останки от които са запазени край Сливен, Гавраилово,
Тополчане, Сотиря. По време на османското владичество регионът е един от найбунтовните. В планините близо до Сливен са съществували стотици хайдушки групи.
През епохата на Възраждането се развиват занаятите и търговията. В много
населени места в планинската част на региона са изградени големи къщи. Отделни
квартали и дори цели селища пазят традиционния за това време архитектурен стил.
Общината се намира в близост до няколко важни културни коридора на
югоизточна Европа:
 Източния трансбалкански път – север-юг, от Егейско до Балтийско море;
 Виа Понтика – черноморски крайбрежен от Грузия през Турция и България до
Румъния;
 Диагоналния път – още от римско време, Цариградски друм, свързващ Европа и
Азия.
В този аспект Сливенската община заема ключово място и то води до основание
да се гради стратегия за ефективен туристически продукт, съответстващ на природните
и културни ценности на общината.
На територията на община Сливен има 468 културни ценности, съгласно
изготвените списъци от НИНКН (Национален институт за недвижимо културно
наследство). Тук не се влючват новите археологически находки от 2008 г. до 2016 г.
(АКБ на БАН).
В писмо №4349 на НИПК от 4.12.1992г., позовавайки се на чл. 5 от ЗПКМ, чл.1
и чл.11 от ПУЗНИПК и Наредба №5 на Министерството на културата, НИПК
декларира като исторически паметници възпоменателните знаци, издигнати по повод
участието на България във войните от годините 1885, 1912-1913, 1915-1918, 1944-1945.
Тези обекти стават част от културно-историческото наследство на България и за тях са
задължителни всички нормативни актове, регламентиращи тяхното опазване.
С писмо №0800-847/26.06.2016 НИНКН декларира, че институтът не е
провеждал дейности по актуализация на списъците на НКЦ от 1989 г. насам.
Независимо дали фигурират или не в списъците на НИНКН, всички селищни и
надгробни могили и средновековни отбранителни валове също притежават статут на
недвижими културни ценности с категория „национално значение“, съгласно
Разпореждане на МС №1711 от 22.10.1962г.
В този смисъл отговорността за опазване се простира върху много по-голям брой
културни ценности от вече обявените и декларирани в списъците на НИНКН.
Читалища
Към края на 2011 г. в община Сливен функционират 51 читалища /47,7% от
читалищата в областта/, като към края на 2013 г. броят на читалищата в общината е 53.
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В общинския център се намира едно от най- старите читалища в страната – „Зора”,
учредено през 1860 г. от възрожденеца Добри Чинтулов. Читалището е родоначалник
на всички днешни професионални културни институти в града.
Читалищата играят ролята на основен партньор при реализацията на събитията,
включени в културния календар на гр. Сливен, и участват в организирането на пет
регионални фолклорни събора и на други празнични чествания.
Сред основните проблеми, съпътстващи функционирането на читалищата в
общината, се откроява липсата на достатъчно финансиране, което води до спад на
наличните книжни фондове и до тяхното застаряване. Основен източник на
финансиране на читалищата е държавната субсидия, която се явява крайно
недостатъчна за тяхното съвременно развитие и модернизиране.
Културни институти
На територията на област Сливен функционират два театъра, разположени в
областния и общински център - гр. Сливен. Това са Драматичен театър „Стефан Киров”
и Държавен куклен театър.
В града се намира художествената галерия „Димитър Добрович”, която е
единствената галерия в областта. Тя притежава четири постоянни експозиции – „Старо
българско изкуство - икони и щампи 17-19 век”, „Съвременно българско изкуство”,
„Старият Сливен”, „Западно-европейска графика 18-19 век”.
В община Сливен функционират пет музея. Регионалният исторически музей гр. Сливен представя културно-историческото наследство на Сливенския район и се
отличава с първостепенно значение.
Построената през 1813 г. Къща-музей на сливенския бит от 19 век и Къщата-музей
„Хаджи Димитър” са обявени за паметници на културата от национално значение.
Националният музей на текстилната индустрия е първият специализиран музей
от индустриален тип в България. Музеят е филиал на Националния политехнически
музей - София и е с надобластно значение.
Регионалната библиотека „Сава Доброплодни” разполага с над 260 хил.
библиотечни единици и играе ролята на важен информационен център за цялата област.
Библиотеката е организатор на международно значимия Национален фестивал на
детската книга.
В гр. Сливен се намира Националната художествена гимназия „Димитър
Добрович”, чийто възпитаници организират ежегодни изложби в страната и чужбина.
Културни събития
На територията на община Сливен се провеждат културни събития с местен,
регионален, национален и международен характер. Културният календар на общината
включва множество празнични чествания, конкурси, фестивали, фолклорни събори,
изложби, литературни срещи и др.
С международен характер се отличава провеждания от 1999 г. Национален
фестивал на детската книга, насочен към засилване интереса на децата към четенето на
книги. С голямо значение за културния обмен на региона със страната и чужбина, е
Международния детски фолклорен фестивал „Приятелство без граници”, проведен за
17-ти път през 2013 г.
Сред културните събития с национален характер се отличават няколко музикални
фестивала, фото пленер, надпяване, фестивал на изкуствата. За 6-ти пореден път през
2013 г. е проведен детския музикален фестивал „Мишо Тодоров”.

70

Сред местните културни дейности се отличават провежданите от 1967 г. Майски
празници на културата „Сливенски огньове” - едни от най-старите културни празници в
България.

През 1933 г. е основан симфоничният оркестър на гр. Сливен, който от 1969 г.
функционира като професионален музикален институт. В репертоара на Сливенския
симфоничен оркестър присъстват произведения от всички стилове и епохи.
През 1959 г. в гр. Сливен е създадена самодейна група за народни песни и танци,
която през 1977 г. получава статут на професионален ансамбъл за народни песни и
танци „Сливен”. В репертоара на ансамбъла са застъпени множество песни и танци от
фолклорното наследство на сливенския регион и други части от страната.
Населени места - историческо развитие и справка за състоянието на
недвижимото Културно наследство в община Сливен
Сливен
Средището на сегашната община възниква в периода VII - XI век като населено
място по обичайния начин – на военен път, в случая от Дунав през старопланинския
проход Вратник (Железни врата) за Цариград.1 На границата между Стара планина и
полето, при сливането на реките Асеновска, Селишка и Новоселска името Сливен идва
да обозначи това единство.
Съществуват и други версии на името, които изследват небългарски произход и
се отдават на значението „планински проход“. (И. Иванов)2 Всъщност това са два
прохода – единият Вратник (Железни врата) към Елена и Велико Търново, другият към
Котел.
По-ранното селище от късножелязната епоха (VІ - І в.пр.Хр.), превърнало се в
римско и ранновизантийско време (II - IV в.) в тържище е с название Туида (Цоида,
Суида). Районът на Сливен влиза в пределите на Първата българска държава около 705
г., като част от заселената със славяни област Загора, дадена на Тервел според договора
му с византийския император Юстиниан II Ринотмет. На мястото на Туида възниква
старобългарско селище, чието име е неизвестно. Началото му не е датирано, но е преди

1
2

http://bg.zonebulgaria.com/iugoiztochna/sliven/istoria/
http://www.protobulgarians.com/Stara%20Zagora%20-%20istoriya/Sliven%20-%20Klutsohor.htm
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870 г., от когато е намерен оловен печат на княз Борис-Михаил. Българите ремонтират
крепостните стени, дори водопровода при северната порта. Строят се нови сгради във
вътрешността, някои от които са облицовани с мраморни плочи, изработени в
каменоделски ателиета в Преслав. От този период са открити няколко тухли с гравиран
върху тях прабългарския знак Ипсилон, фланкиран с две хасти.
Средновековни сведения за града под името Истилифунос дава арабският
географ Идриси през 1153 г. По-късно селището е известно с имената Силимно,
Сливно. През 1388 г. е завладян от турците и опустошен. В „История
славянобългарска” (1762 г.) Отец Паисий го споменава вече като Сливен: „Светият
преподобен Теодосия Търновски, ученик на свети Григорий Синаит, просиял в
Сливенската гора във времето на цар Йоан, Асеов син, и патриарха Евтимий. Там
царят съградил много манастири по подобие на Света гора Атонска и бил началник
и наставник над всички тия манастири светият отец Теодосия Търновски.“
Забележително е Паисиевото сведение за съграждане на много манастири в района на
Сливен.
Като част от османската империя в първите десетилетия Сливен е
привилегировано селище на соколари (отглеждащи ловни соколи) и дервенджии
(пазачи на проходи). Постепенно става важен занаятчийски град, който създава
богатство. Прочува се с изработването на вълнен плат „кебе”. През 1828 г. е имал около
20 000 жители. През Руско-турската война от 1828 г. Сливен е освободен. При
отстъплението на руските войски с тях заминават над 15 000 българи, които се заселват
във Влашко, Бесарабия и Южна Русия. През 1872 г. Сливен нараства на 25 000 жители.
Като използва водната енергия на реките Сливен се се превръща в занаятчийскотърговски град. Най-развито е абаджийството. Годишно в града са идвали до 400
търговци, за да купуват топове вълнени платове. Тюфекчийството (изработването на
пушки) е друг доходен занаят. През 1834 г. Добри Желязков - Фабрикаджията създава
първата вълненотекстилна фабрика в България и през 1836 г. построява запазена и до
днес мащабна производствена каменна сграда. Била е 3-етажна, с дебели 1,20 м
каменни стени и етажни конструкции от пруски свод. Била е снабдена с 20 предачни
машини, 6 механични стана и 500 работници. На ежегодния Сливенски панаир идвали
търговци от цяла Турция, Полша и Унгария. Сливенският панаир успешно е
съперничел на Узунджовския. След Освобождението занаятите западат, но текстилната
промишленост продължава да се развива и да оформя икономическия облик на града.
Сливен и регионът имат значимо участие в хайдушкото и просветителското
движение. Много са помнещите се имена на хайдути: Индже, Злати, Кара Съби,
Радой, Христо, Кондьо, Хаджи Димитър, Панайот Хитов, Теню войвода и още много
други. Оттук е и Георги Икономов - един от Апостолите на Априлското въстание. От
Сливен са възрожденските дейци: д-р Иван Селимински, Добри Чинтулов, Михаил
Колони, Димитър Добрович, д-р Георги Миркович и други.
Личности: Сирак Скитник – (1883-1943), роден на 22 октомври 1883 г. в Сливен
с името Панайот Тодоров Христов. По майчина линия е свързан с Асеневия род и с
Хаджи Димитър. От Сливен са и: Сава Доброплодни, Константин Константинов,
Дамян Дамянов, Надя Неделина, Радой Ралин, Виолета Гиндева, Сергей Вълчев, Иван
Славов, Станка Пенчева, Димитър Добровски, Жана Гендова, Васил Гендов (сценарист,
режисьор и актьор на първия български филм „Българан е галант“).
Един от символите на Сливен е „Орлето” – паметникът на прочутия Сливенски
седми конен полк, участвал в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна
война. Автори на паметника са скулпторът Никола Димитров и Панайот Ципоранов.
Издигнат в двора на 6 артилерийско отделение е паметникът на загиналите от 6
скорострелен полк и 16 артилерийски полк. Надпис гласи: „На тези, които останаха да
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ни чакат по бойните полета“. Изписани са имената на 382 загинали офицери,
фелдфебели, подофицери, опълченци и войници загинали в Балканските войни 1912 –
1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г. Автор е скулпторът Панайот
Ципоранов и арх. Борис Бояджиев.
Паметник-гробница на загиналите съветски войни във Втората световна война
1939 – 1945 г. е издигнат през 1948 – 1949 г. в Ловния парк. Автор е скулпторът В.
Радославов.
Възпоменателни плочи на загиналите в Сръбско-българската война 1885 г.,
Балканските войни 1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г. от
полковете на сливенския гарнизон са поставени пред входа на гарнизонния офицерски
клуб, по проект на отделение „Военни музеи, паметници и гробове“ - Министерство на
войната.
Интересни сведения за управлението на общината се съдържат в архивни
документи.

Из „ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ
СЛИВЕН 1824–1944г“3:
ОКОЛИЙСКИ УПРАВЛЕНИЯ 3 фонда, 10 описа, 758 а.е., 7,42 л.м., 1885–1954 г.
През 1879 г. са създадени околийските управления в Сливен, Нова Загора и
Котел и са назначени първите околийски началници. В Сливен тази длъжност се
изпълнява от секретаря на околийския съвет. От 1934 г. длъжността се променя в
околийски управител. През периода 1879–1885 г. околийските управления са под
ведомството на дирекцията на вътрешните работи в Източна Румелия, през 1885–1911
г. – на МВР, а през 1912–1944 г. – на МВРНЗ. до 1901 г. Сливенското и Котленското
околийски управления са под прякото ръководство на окръжния управител в Сливен, а
след това до 1934 г. – на бургаския.

ГРАДСКО ОбЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – СЛИВЕН
Ф. 46К, 5 описа, 651 а.е., 7,72 л.м., 1874–1950 г.
Окръжни на МВРНЗ, МФ, МТЗ, МНП и др., на Сливенската окръжна постоянна
комисия, Бургаската окръжна постоянна комисия и др. във връзка с дейностна
общините (1888–1944) и с разяснения по Закона за издирване на старини и за
подпомагане на научни и книжовни дружества (1892, 1899) и създаване на
археологически дружества (1912); за предвиждане на суми в общинските бюджети за
прокарване на телефонна мрежа (1900); здравеопазването на гражданите и вземане на
мерки против епидемии, начина за осигуряване и лечение на бедни граждани (1893–
1901), за отпускане на пенсии (1893, 1895, 1912), задълженията и заплатите на
медицинските кадри (1894); във връзка с учебното дело и за откриване на вечерни и
неделни училища (1889), начина на изработване на училищните бюджети (1893),
основаване на фондове за издръжка на училищата (1912); насърчаване на
текстилното производство и облекчаване вноса на суровини (1894); с данни за
отличени сливенски фабриканти на изложението в Анверс (Антверпен), Белгия (1894),
за необходимостта от търговски и индустриални сдружения (1896); с разяснения на
Закона за задължително носене на местни дрехи и обувки (1897, 1899) и на Закона за
насърчаване на местната индустрия (1899); за организираните занаятчийски конкурси в
Пловдив и Русе (1898); изпратените почетни дипломи и свидетелства на наградените в
пловдивския занаятчийски конкурс (1899), освобождаване сливенски фабриканти от
патентен данък (1899); вземане на мерки за подобряване на земеделието и
Александров А., М. Червенкова, И. Тамахкярова, К. Колев, ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ
НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ СЛИВЕН 1824–1944г., София, 2011
3
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животновъдството и за задълженията на пътуващите земеделчески учители (1890) и на
земеделските надзиратели в борбата срещу паразити и инсекти (1894), начина за
експлоатиране на общинските и държавните гори (1890), организираните в Сливен
практически курсове по винарство (1900), по овощарство и пчеларство (1903, 1905),
целите на основаното Окръжно бубарско дружество (1905), организираната в Сливен
беседа за разясняването на ползата от железния плуг (1907); настаняване и подпомагане
на пострадалите от бомбардировките (1944).
От тези архивни документи
личи ясно активната роля на
Сливен в следосвобожденската
епоха
и
осъзнатата
на
управленско ниво политика за
опазване на наследството и
стимулиране на индустрията и
земеделието.
Сливен,
ансамбъл
„Добри
Желязков – Добри Чинтулов”.
Архитект: М. Тотев, 70-те години

В АКБ има регистрирани (кад.
№67338) и с национално значение:
Високата могила (1959 – Е. Бацова, 1992 – М. Радева, Г. Ковачев), Хисарлъка
(Туида)(1960-61 – Е. Бацова, 1982-92 – И. Щерева и к-в), Баптистерий в Хисарлъка
(1982 – И. Щерева и к-в), Дядо Велчева могила (1959 – Е. Бацова, 1992 – М. Радева, Г.
Ковачев), Речиченска могила (1959 – Е. Бацова, 1992 – М. Радева, Г. Ковачев),
Дърварска могила (1959 – Е. Бацова, 1992 – М. Радева, Г. Ковачев), и без статут
„Трескав кайнак“ (1992 – М. Радева, Г. Ковачев).
В града има по данни от НИНКН 273 паметника. От тях обявени са 91, а
декларирани са 182. Според научната и културна област те се отнасят, както следва: 34
са археологически, 177 са архитектурно-строителни, 49 са исторически, а 13 са
архитектурно-художествени. Още 5 по данни от АКБ са археологическите паметници
от национално значение и един е за сведение. Към днешна дата общият брой е 279.
Археологически са 40 паметника. Обявени са 96, декларирани са 183.
ОУП на Сливен от 2008 г. установява проблеми на състоянието на
паметниците в града: ниска степен на проученост на историческите обекти в
територията; ниска степен на социализация, или липса на социализация на по-голяма
част от обектите на Наследството; липса на адекватен статут и норми за Опазване на
паметниците на културата; липса на достатъчно конкретни намерения в приетите вече
документи, по отношение Социализацията на обектите на Наследството – План за
Управление на Парка, Общински План за Развитие и др.; лошо физическо състояние на
обектите; затруднена или липса на физическа достъпност до голяма част от тях; ниска
или липса на популяризация на обектите; липса на единна информационна структура;
липса на интеграция между формите на Наследство в зоната – Материално,
Нематериално и Неосезаемо Наследство, реализуема чрез съвременни форми на
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интерпретацията му; липса на мотивация сред обитателите и управлението на града и
общината, липса на управленски механизми за финансиране на дейности по адаптация,
експониране и експлоатация на обектите.
ОУП от 2008 г. предвижда следните устройствени зони и режими, отнасящи се
до НКЦ –
ГРУПА ТЕРИТОРИИ ЗА ЗАЩИТА НА КУЛТУРНОИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО:
Историко-Археологически Резерват „Хисарлъка” Особена
териториалноустройствена защита
Охранителни
Ц
и контактни зони на ИАР режим Допълнителен режим - в
А,Б, В и Г

графичната част – норми
КИН

Територии
Ц
и обекти на КИН

Допълнителен режим - в
графичната част - Норми
КИН

Описания на някои паметници
Избраните паметници са някои от най-популярните и такива, които са издирени
главно по описания (Лисицов) и не са включени в списъците на НИНКН и АКБ.
Туида е ранновизантийска средновековна крепост (разположена на хълма
Хисарлъка в североизточната част на Сливен). Представлява част от укрепителната
старопланинска система с важно значение за отбраната на Римската империя, по-късно
на ранната Византийска империя и на средновековна България. Сериозните
археологически разкопки датират от 1982 г. и се извършват от екипи на Историческия
музей на Сливен и от БАН. Диоцезът (регион) Тракия е утвърден през 294 г. сл. Хр. от
император Диоклециан. В състава му са влизали провинциите Малка Скития, Втора
Мизия, Родопи, Европа, Тракия и Хемимонтус, в която е и Туида. Римският път от
Анхиало по горното течение на Тунджа до Сердика на запад е строен за нуждите на
града. В намерен надпис от началото на 3 век селището е наречено „тържище“ и найвероятно е спадало към територията на града Августа Траяна (днешна Стара Загора).
След преместването на столицата на Римската империя в Константинопол селището е
укрепено, като е издигната крепост върху хълма с таен проход към реката на запад.
Заедно с ценните архитектурни пластове, в крепостта са открити предмети с богата
историческа информация. Счита се, че крепостта е оцеляла след големите нашествия на
готите в края на IV в., но е била опустошена от хуните в средата на V в. В първите
години на VI в. крепостта е била издигната отново. Възобновена е по време на
император Анастасий I (491 – 518 г.), като новата крепост запазва плана на старата, но е
значително по-укрепена. Започнат е строежът и на допълнителна защитна стена на един
метър и осемдесет сантиметра външно от основната. От Римския период са останки на
пътища, свързвали ситемата от крепости в територията.
Във вътрешността на града са разкопани останките на трикорабна базилика с
баптистерий, която е била разрушена най-вероятно от хуните и възстановена по
времето на Юстиниан I. По-голяма базилика е била построена южно от крепостта,
което свидетелства, че селището не се е ограничавало само до територията на
укреплението – около 40 декара, а се простира и в околната местност.
Туида/Цоида престава да съществува около 598-599 г., когато отново е
разрушена, най-вероятно този път от авари и славяни. Съществува хипотеза, че това е
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станало като част от голяма битка между аварите и византийския генерал Коменциус.
През IX в. селището, възникнало върху основите на византийската крепост, става част
от Първата българска държава.
Проект на ЕКСА арт ЕООД (2010 г. – две години след приетите устройствени
режими от ОУП) за консервация, реставрация (следвайки в значителна степен метода
анастилоза) и експониране на ранно-византийската крепост Туида е реализиран.
Тракийска и късноантична крепост има на 4.47 km североизточно по права
линия от центъра на град Сливен. Изградена е на южните склонове на „Сините
камъни”, върху остър, скален рид, ориентиран в посока североизток- югозапад.
Крепостта е с неправилна елипсовидна форма, с дължина 110 m, широчина 38 m и
площ от около 3 дка. От север, запад и югозапад е защитена от скални пропасти с
височина достигаща до 90-100 m. От изток и юг скатовете са стръмни. Защитни стени
са изградени на по-достъпните ѝ места, като зидовете са изградени от полуобработени
туфели и каменни блокове без спойка, с максимални размери 1.1х0.8х0.5 m.
Крепостните стени са съхранени на височина до 0.8 m над насипа. В укреплението се
влиза само от едно място - от североизток, като до входа достига път, който върви по
билото на рида. В североизточната част на обекта се забелязват следи от постройки.
Откритата керамика е тракийска - от ранната и късна желязна епоха (XII-VI век и
съответно VI-I век пр.н.е.), както и късноантична (V-VI век). Крепостта е служила за
отбрана на местното население при нападение, както и за защита на пътя, идващ от
Ичеренския проход.
Късноантична и средновековна крепост има между скалните феномени
„Ръкавичката“ и „Иглите“, на 5.85 km северно по права линия от центъра на град
Сливен, при вододела на реките Бостанлъшка и Новоселска. Разположена е на около
720 m източно от връх „Кутелка“ на изолирана скала, с отвесни скални склонове,
високи от 30 до 140 m от изток и югоизток. От запад склоновете са стръмни. Само от
север тесен, скален провлак свързва твърдината с останалия свят. Там е бил входът на
крепостта. До него достига широк древен път. Укреплението заема върха на скалата и е
с дължина 120 m в посока север-юг, широчина от 20 до 50 m, и площ около 3 дка. На
отделни места по скалата в южната ѝ по-ниска част са оформени площадки.
Югозападно от входа, където наклонът на скалния терен отвън крепостта е около 35°
има следи от крепостна стена, с дължина 7 m, изградена от местен камък. Останки от
крепостна стена между скалните зъбери има и на 10 m южно от посочения зид.
Високият скален феномен „Ръкавичката“ е бил изкуствено дооформен. Той е
разположен край пътя северно от входа и е служил вероятно още в древността за
пътепоказателен знак. При югоизточното подножие на крепостта, където е скалният
феномен „Иглите“, е открита ранновизантийска керамика (V-VI век). Твърдината е
свързана с пътища с крепостта „Върло градище“ и защитната преграда южно от
водопада „Златев скок“. Тя е служила за убежище на населението при вражеска
опасност.
Късноантична и средновековна крепост Маричино градище4 (№4) се намира на
4.7 km североизточно по права линия от центъра на град Сливен. Изградена е на
стръмните склонове и тераси на скален масив, заключен между дълбоките клисури на
Равна река от изток, и Тютюнлушка река от запад. Има неправилна форма, с дължина
364 m в посока север-юг и широчина 285 m в посока изток-запад. От северозапад,
Лисицов, С. Късноантичната и средновековната българска укрепителна система в
Сливенската планина /края на IV – началото на XIV век/. ИМЮБ, XXV, 2010
4
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североизток и изток е защитена от високи скали, като по тия участъци не е изградена
защитна стена. При останалите страни, защитата е подсилена със стръмни склонове.
Крепостните стени са изградени от оформени каменни блокчета за лицата и от ломени
камъни, споени с червен хоросан за пълнеж. Големият брой късове от тухли с
класически размери по насипите на зидовете, подсказва за наличието на смесен градеж
– каменен с тухлени пояси, характерен за късната античност. Крепостните стени са с
дебелина 2.3 m, като в няколко участъка са запазени на височина до 0.8 m. Само част от
източната стена е градена без спойка и е с дебелина 1.9 m – вероятно това са късни
преправки на зидовете. При югозападния сектор на крепостта, зидовете са напълно
заличени. При тясното било на масива, в северния участък на отбраната в скалата е
изсечен окоп с широчина от 1.9 до 2 m, запазен на дълбочина 1.6 m. Главната порта е на
северната стена. До нея е прокопан коларски път, идващ от север-северозапад по
тясното било на рида. Вход е имало и при югоизточния край на крепостта, докъдето
достига виещият се път „Въртяните улици“, който е изсечен в скалите. Той подхожда
към твърдината откъм водослива на посочените две реки. На върха на хребета личат
останки от постройка- вероятно кула, която е фланкирала отдясно главната порта и
пътя. В крепостта се забелязват останки от сгради и следи от металургична дейност.
Има и останки от църква. Керамиката е от периодите IV-VI век и XI-XII век. Крепостта
е охранявала важния път, идващ от Ичеренския проход, както и пътя, който минава по
билото на „Сините камъни“ и свързва проходите в планината. Тя е служила и за защита
на местното население при опасност.
Късноантична и средновековна крепост Маринино градище (№3) се намира на
едноименната височина, на 3.04 km северно по права линия от центъра на град Сливен.
Разположена е върху заоблено възвишение на вододелното било на Новоселска река от
изток и Селишка река от запад. Склоновете на възвишението са скалисти и стръмни
откъм речните долини. Крепостта е с неправилна многоъгълна форма, с дължина 116 m
и най-голяма широчина - 87 m. Общата площ е около 9 дка. При източния и
югоизточния сектор в два участъка липсват защитни стени - вероятно поради високите
до 20 m отвесни скали. Има и вътрешна крепост, разположена на най-високата част при
върха. Цитаделата има неправилна петоъгълна форма, с дължина 35 m и площ от 0.5
дка. На 10 m пред северната стена на външното укрепление се забелязват останки от
ров. Крепостните стени са запазени на височина до 0.3 m над насипа. Вътрешната
крепост и южния крепостен зид са градени от ломени камъни, без спойка. Източният и
северният зид на външната крепост са от каменни блокчета, споени с червен хоросан.
Главната порта е при северозападния ъгъл на обекта. Забелязват се останки от
привратна кула при главната порта. Виждат се останки и от още две кули - една
вътрешна в югозападния ъгъл, и една силно разрушена четириъгълна кула при южната
стена. В крепостта се забелязват следи от постройки. Разкритата керамика е
късноантична (V-VI век) и средновековна българска (XI-XII век). Крепостта е
охранявала така наречения „Римски път“, който минава на 500 m западно от обекта,
край местността „Тодоровата азма“. Твърдината е била и авантпост на близката
крепост „Туида“, както и на крепостта „Върло градище“, с които крепости я свързват
преки пътища.
Късноантична защитна преграда има на 5.6 km северно (№282) по права линия
от центъра на град Сливен. Разположена е на 340 m южно от водопада Златев скок,
високо над десния бряг на река Бостанлъшка. В крайния си западен сектор, преградата
достига подножието на масивния скален купол на връх „Кутелка“, а на изток
преодолява стръмен склон (до 50°) и останките и се губят към поречието на реката.
Обектът е дълъг 380 m, с вътрешна денивелация от 140 m и се състои от девет отделни
отсечки, изградени между зъбери от продълговат скален венец. Зидовете са със

77

дължини 8,7,8,10,12,1,8,9 и 80 m- общо 143 m. Те са силно разрушени и наподобяват
каменни просеки между скалите. Само в източната си част преградата е запазена в
суперструкция на разстояние 4 m, на височина 0.4 m, при дебелина на стената 1.85 m.
Изградена е от полуобработени каменни блокчета и пълнеж от ломени по-малки
камъни, споени с кал. Съоръжението е имало само една порта - в централната си част.
Тя е била с широчина около 1.2 m. От изток е фланкирана от висока скала, а от запад от
крепостна стена и издаден напред скален зъбер, които от непосредствена близост са
защитавали по протежение на 25 m, идващия от северозапад път към входа. При
горната част на крепостното съоръжение, на 18 m южно от стената, има останки от
сграда с размери 6х4 m със зидове на кална спойка - вероятно караулно помещение.
Изграденият с фронт на север обект, върху южния склон на Сливенския Балкан, при
удобна за отбрана гънка на терена с обратен наклон, е от късноантичния период (края
на IV-VI век). Той е защитавал едно успоредно пътно отклонение от южния подход към
прохода Железни врата, минаващ през местността „Даулите“ - така наречения „Римски
път“. Пътното отклонение започва от връх „Българка“, обикаля от север и изток връх
„Кутелка“ през местността „Бостанлъка“ и на 1.5 km от разклона с основния път,
пресича защитната преграда. На това стратегическо място, пътят е много труден за
обход.
Късноантична и средновековна крепост Върло градище (№283) се намира на
5.07 km северно по права линия от центъра на град Сливен. Изградена е върху
изолирана скална височина, издигаща се като остров над дълбоките клисури на
Новоселска река и десния ѝ приток Кашлянска река, като заема билото на височината в
района на връх „Кумина“ и част от източния склон на гребена. Има максимална
дължина от 358 m и широчина от 42 до 96 m. Общата площ е 24 дка. От запад и север е
естествено защитена от отвесни скални откоси и зъбери с височина до 60 m, след които
следват стръмни скатове към поречието на Кашлянска река. От североизток крепостта е
защитена чрез склоновете на дълбок овраг - десен приток на Новоселска река. На 25 m
югоизточно от върха се забелязват останките от крепостната стена на укреплението с
площ от 1.5 дка, обхващащо най-високите части на възвишението. Укреплението има
защитни зидове откъм изток, юг и югозапад. Най-добре крепостната стена е запазена
при източния сектор на височина над насипа от 0.6 m. Лицата на крепостните стени са
изградени от добре обработени каменни блокчета, а пълнежът – от ломени камъни
споени с червен хоросан. Дебелината на зидовете е около 2 m. Особен интерес
представлява защитният окоп пред северната част на крепостта, дълбоко изсечен в
скалния масив. С дължина 23 m, широчина 10.5 m и дълбочина от 8 до 12 m, той
представлява изкуствено уширение и задълбаване на споменатия овраг, с оглед
нуждите на отбраната. Той има отвесни стени и е фланкирал от изток северния подход
към крепостта. В обекта се е влизало от две места - в крайната южна част и от север.
Твърде оригинално и находчиво е решен северният подход - изсечен и оформен при
скалното било на 20 m северно от върха. Тук на 5-6 m отвесно под горния ръб на
пропастта откъм клисурата на Кашлянска река в откоса е прокопан 30 метров
дъговиден подход. Над дълбоката бездна той е широк 0.7 до 0.8 m, като профилът му е
с осигуровъчен наклон на вътре към скалата. Акцент в защитата на крепостта
представлява масивна, правоъгълна кула, изградена от вътрешната страна на
югоизточната крепостна стена. Тя има вътрешни размери 7.5х6.55 m и е запазена на
височина над подовото си ниво - 1.9 m. Изградена е от тухли, споени с хоросан и
водоустойчива замазка. Тя е била използвана за водохранилище. В крепостта се
забелязват следи от постройки. Откритата керамика е късноантична (V-VI век) и
средновековна (XII-XIV век). Крепостта е охранявала така наречения „Римски път“,
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преминаващ западно от нея и е служила за защита на местното население при
нападение.
Антична и късноантична крепост Ортабаирското кале (№284) се намира на 5.46
km североизточно по права линия от центъра на град Сливен. От югозапад, запад и
почти изцяло от север е естествено защитена от скални откоси, под които следват почти
непристъпни склонове към пролома на река Новоселска и един неин ляв приток. От
изток дълбоки пропасти отделят укрепения връх от ждрелото на Малак река - ляв
приток на Новоселска река. Теренът вътре в крепостта е пресечен и изпълнен със
скални групи, като тя се състои от две укрепления- външно и вътрешно. Външното
заема площ от около 11 дка. Вътрешното укрепление се намира при северната висока
част. То е с дължина 17 m, широчина до 14 m и обща площ около 2.1 дка. То е отделено
от външната крепост почти изцяло от скални зъбери. Крепостни стени са изградени
само при южните отбранителни сектори на двете укрепления. Те са изградени от
ломени камъни без спойка. Крепостните стени се проследяват под насип. Главната
порта с широчина 1.45 m е била от север. До нея достига широка пътека, която минава
по остър скален ръб пред портата. При югозападната част на крепостта също има вход,
до който достига пътека, идваща откъм река Новоселска. В крепостта се забелязват
останки от сгради. Разкритата керамика е късноримска (III-IV век) и ранновизантийска
(V-VI век). Крепостта е служила за убежище на местното население.
Късноантична и средновековна крепост има в местността „Ада”, на 6.32 km
североизточно по права линия от центъра на град Сливен, на 360 m североизточно от
крепостта „Камена” и на 320 m югоизточно от ресторант „Карандила”. Изградена е на
скалиста височина над левия бряг на Кушбунарската река. От запад и юг е оградена от
речната клисура чрез пропасти. От изток достъпът е затруднен от високи скали.
Крепостта е достъпна единствено от север, чрез разширение на билото на височината и
към северозапад, чрез изсечената в скалата стръмна пътека над коритото на реката.
Твърдината е дълга 160 m в посока север-юг, широка до 108 m в посока изток- запад и
заема площ от около 16 дка. Крепостните стени чрез няколко чупки обграждат
укреплението от северозапад и север и имат дължина общо 163 m. Изградени са от
камъни, споени с кал. В запазения си участък, крепостната стена е дебела от 3.6 до 3.8
m и съхранена на височина над терена 0.1 m. В останалите участъци се проследява под
насип. В източния си край обектът има останки от два къси зида между скалните
зъбери. Главната порта се намира при северния зид, а вход има при изсечения в скалите
подход от северозапад. Не се забелязват останки от кули, но се забелязват следи от
сгради. В източния сектор на твърдината има малка пещера, която е изкуствено
разширена. Крепостите в района - „Ада”, „Камена” и „Орлово гнездо” са свързани
помежду си с пътни трасета.
Тракийска, късноантична и средновековна крепост има в местността „Орлово
гнездо”/”Орлови дупки” (№287) , на 5.92 km североизточно по права линия от центъра
на град Сливен. Изградена е на скален хребет с остри зъбери и тераси, стръмни и почти
непристъпни склонове, и дълбоки бездни с височина до 120 m. Ждрелото на
Кушбунарска/Птича река, опасва твърдината от север и североизток. От запад и юг
склоновете са стръмни. От северозапад тесен и скалист език свързва защитеното
пространство с основната скална верига, а от изток се спускат трудно преодолими
склонове към местността „Моллова кория”. Крепостта е с дължина 190 m, ширина 107
m и площ от около 12 дка. Състои се от две укрепления, отделени едно от друго чрез
скала, висока до 20 m. Горното, западно укрепление има размери 120х46 m, като почти
изцяло теренът му е пресечен. Долното, източно укрепление се състои от няколко
тераси, свързани помежду си. Запазени са пет къса на височина до 0.2 m, над насипа
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останал от крепостните стени. Те са изградени от полуобработен камък. Достъпът до
обекта се е осъществявал от два подхода - при скалния език от северозапад и при
източния край, където са запазени добре оформени стъпала от каменна стълба към
входа на крепостта. Кула изградена при тесния северозападен ъгъл на крепостта, е
фланкирала входа. Тя е правоъгълна, с размери около 7.5х5 m, изградена от варовикови
блокчета. Здравите части на стените ѝ се проследяват под насип. В долното укрепление
има следи от сгради. Откритата керамика е тракийска, ранновизантийска и
средновековна от периода XI-XII век.
Късноантична и средновековна крепост Калоянови кули се намира на връх
„Песченик”/”Печеник”/”Черния камък”/”Големия камък”, на 7.51 km североизточно по
права линия от центъра на град Сливен, в източния дял на масива „Сините камъни”.
Върхът се намира на билото на скалист рид, спускащ от северозапад на югоизток,
между потоците Млечен дол/Сютлю дере от запад и Песъчливото дере от изток.
Крепостта обхваща самия връх, както и част от южните му склонове. От запад, изток и
североизток, тя почти изцяло е защитена от скални зъбери и пропасти с височина от 10
до 40 m, под които следват почти непристъпни скатове. При останалите участъци
отбраната е подсилена от стръмни склонове. Твърдината е с дължина 152 m в посока
север-юг, широчина от 28 до 120 m и площ от около 11.5 дка. Състои се от две
укрепления, отделени едно от друго чрез отвесни скали с височина до 25 m. Горното
укрепление обхваща двуглавия връх, а долното заема терасите и склоновете южно от
него. Двете укрепления се свързват чрез пасаж, широк 1.5 m изсечен в скалата.
Крепостните стени са съхранени над терена на височина до 1.1 m - главно при източния
защитен сектор. Максималната широчина на крепостните стени достига до 3.8 m. Те са
изградени от обработени откъм лицето големи каменни блокове, споени с кал.
Пълнежът е от ломени камъни, трошляк и чакъл. Крепостта е имала два входа - при
западната част на долното укрепление и при северната стена на горното укрепление.
Западната порта е широка около 1.4 m. Останки от кули не се забелязват. В обекта се
виждат останките на постройки. Откритата керамика е предимно от
ранновизантийската епоха (V-VI век) и от българското средновековие (XI-XII век).
Средновековен укрепен манастир „Св. Спас” се намира на 4.07 km северно по
права линия от центъра на град Сливен, в местността „Селището“, по горното течение
на река Манастирска. Той е един от 24-те манастира на Сливенската малка Света гора.
Съществува предание, че тук на 21 май е ставало събор и манастирът е бил посветен на
Св. Константин и Елена. Представлява малка крепост, оградена с висока каменна стена
върху площ от около 1.5 дка. Интерес предизвиква манастирската църква, която е
еднокорабна с притвор, дълга 13.5 m, широка 5.5 m, с една голяма петстенна отвън
абсида и две малки- тристенни. Край северната и източната оградни стени са
разположени монашеските килии, в които е имало огнище или пещ и правоъгълна ниша
за молитва. В една от тях е врязан с двойни линии кръст, между които са изписани
буквите IC-XC, NI-KA (Христос побеждава). Сред находките преобладават гърнета и
паници с украса "сграфито", монети, бронзови закопчалки за книги и други. Всички те
дават основание изграждането на манастира да се отнесе към края на ХІІІ и началото на
ХІV век. Крепостта е с четириъгълен план, като крепостната стена е изградена от
местни камъни, споени с бял хоросан. Част от източната крепостна стена е запазена на
височина до 2.7 m. Манастирът е имал два входа - на северната и на южната стена,
главния от които е южният. На северната стена има останки от четириъгълна кула.
Съществуват 24 манастири, формиращи Сливенската малка Света гора.
Наличието на обекти на сакралната архитектура – манастири и скитове, както и
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наличието на късно-антични и средновековни крепости и богатството от легенди за
Крали Марко са основанията за разглеждане на планинските части на Сливенската
община като натоварени с изключителни културни стойности.
Активната дейност на институциите води до изземване на иманярски находки и
създаването на изложба по инициативана РИМ (Н. Сираков) с предмети главно от
елинистичната епоха. Изложбата е показана най-напред в Съдебната палата, а в
последствие на втория етаж в бившата текстилна фабрика на Добри Желязков,
предоставена за експозиции на музея. РИМ в Сливен е богат на експонати музей с
отделни зали, посветени на последователни епохи – древност, античност, представени с
уникални предмети от тракийско и римско време. По-голямата част от предметите са
открити в могили от периода 2007-2009 от екипите на археолозите Г. Китов и Д.
Димитрова.
Друга голяма и изявена тема са паметниците от Възраждането. Те попадат
главно в групата на архитектурно-строителния тип. За града те са 177. Подкрепени са
от създадения етнографски комплекс на сливенския бит.
Нематериалното наследство намира подкрепа в по-ново време със станалите
традиционни, културни тържества "Сливенски огньове".
село Биково
Селото е с намаляващо население – 244 жители (2015 г.). В последните години
се радва на интерес на рокери, които купуват евтини имоти и правят свои събори. Това
оживление се стимулира от управата на селото.
Обявени културни ценности от национално значение са: Праисторическа могила
„Дончова могила”, местност „Каранджийската
курия”; Праисторическа могила
„Калнушка могила” и Праисторическа могила „Гьолската могила”. Западно от с.
Биково се намира Лобно място, „Корията” или Омарчева кория – историческа ценност
от местно значение. През 2007 г. е тържествено отбелязяня 130-годишнина от
кървавото сражение.
Има още в АКБ археологически обект в м. Богданов геран, землище на с.
Биково. Той представлява ритуален комплекс от Бронзовата епоха (ІІ хил. пр. Хр.).
Проучван е в границите на сервитута на АМ „Тракия”.
Културна ценност е още и Паметник на 10 подофицери и 124 редници загинали в
Балканските воини 1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г. Издигнат е
през 1929 г. на площада, автор е каменоделецът Тодор Атанасов.
село Бинкос
Село Бинкос (Хиляда ореха) е кметско наместничество с намаляващо население
– 104 жители по данни на ГРАО от 2015 г. Намира се до река Беленска, приток на
Тунджа. До Руско-турската война е изцяло турско, след това българско.
Наличните 9 археологически паметници не са категоризирани, но са
декларирани като археологически: Селище от късно желязна епоха (латен) и римски
период I - III в., 1,5 км. от селото , м.”Орешак” и м. „Капките”; Селище от късно
желязна епоха (латен) и българското средновековие (ХI - ХII в.), 1,7 км. юг-югозапад от
селото в м. „Усойката”; Селище от късната желязна епоха (латен) римския период (II
- III в.) и късното средновековие при северозападните покрайнини на селото, в района
на т.н. „Овчарниците” в м. „Кокарджа”; Селище от римския и късноримския период и
от българското средновековие XI- XII в. На 100 м. от югоизточните покрайнини на
селото, в района на Паметника на убитите антифашисти; Селище от римската епоха II III в. и късното
средновековие XVI- XVIII в., намиращи се на 1,5 км. западсеверозапад м. „Тресната чешма”;
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Също в АКБ „Тресна чешма“ е ретистриран с кадастрален №0414 паметник без
статут. (1989 г. С. Лисицов, 1992 г. М. Радева, Г. Ковачев)
Постройки от римската епоха и късното средновековие, намиращи се на 1,7 км.
изток-югоизток в м. „Дермен оджак” („Воденичарско огнище”); Антични и
късноантични некрополи, 1,5 км. На юг-югозапад от селото в м."Зад хасара"; Каменна
защитна преграда вероятно от късната античност V- VI в, 4 км. западно от селото при
гънка на хребета „Межденик”; Сигнално наблюдателен пункт на връх Големия хисар
IV- VI в, на 2,5 км. южно от селото при десния бряг на р.Тунджа при височината
„Таушан тепе”.
 На запад от селото се намира известната Сатма чешма, където през месец май
1876 г. са заловени и убити Стоил войвода и неговите четници.
В миналото в Бинкос е имало начaлно училище, строено през 1880 г.
село Блатец
С. Блатец има 811 жители по данни на ГРАО от 2015 г.
Селото възниква около чифлик през XVIII век и до 1934 г. носи името Исирлии
(Робово от роб), когато е преименувано в Блатец, по името на блатото, намиращо се в
западната част на селото. В Сливенския исторически музей се съхраняват бронзова
монета от Месамбрия (IV век пр.н.е), оброчна плочка на римската богиня Хеката и др.
материали от късния неолит и халколита, открити в двете праисторически селищни
могили, северно от днешното село Блатец, около винарската изба. Южно от Исирлии е
минавал керванджийски път за Турция. По време на османската империя селото е
голямо и в него се е намирала бейската къща.
Обявен археологически паметник от национално значение е Надгробна могила,
м. „Двете могили”.
Основно Училище „Свети Климент Охридски” е построено през 1860 г.
Исторически паметник от местно значение е Лобно място, м."Герена". Без категория са
Къща на Пеньо Тенев Вълков – архитектурно-строителен паметник и художествен
паметник е църква „Св. св. Кирил и Методий“, построена 1872 г.
В АКБ с Кадастрален номер: 20.20.04337, в Юрта е открито селище от
Античната епоха (Каменен релеф и оброчна плочка, Керамични съдове, Монета), което
е регистрирано и без статут. При гробищата, също при Винпром, също на 2120 м. 321°
северозапад и при Пъдарска могила, при Гьолска могила, при Крушката, при Ходжева
могила (7 обекта със същия кадастрален номер) са открити могили, обявени за
паметници с национално значение (ПМС 1711).
Възпоменателни плочи на 36 редници, загинали в Балканските войни 1912 –
1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г. са поставени през 1937 г. на сградата
на общинското управление, по проект на отделение „Военни музеи, паметници и
гробове“ - Министерство на войната, от местен майстор.
Читалище „Къньо Мераков” е основано през 1926 г. Съществува традиция да се
празнува Кукеров ден.
Близо до Беленска река се намира извор с предполагаемо лековита вода, т.е.
потенциал за развитие на отдих в съчетание с археологически паметници.
село Божевци
С. Божевци (старо име Конезлери) има 229 жители по данни от 2015 г. Няма
данни за културни ценности.
През 2008 г. е осветен новопостроеният православен храм „Света Петка” с добро
отчитане на контекста.
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Единични сгради носят белези на старорешки тип къща, но не са обект на
консервация.
Като природна среда и възможности за обзор на планината на 3600 селото се
нарежда на първите места сред всички в общината.
село Бозаджии
С. Бозаджии е кметско наместничество с 87 жители по данни от 2015 г. Няма
данни за културни ценности в списъците на НИНКН.
В АКБ има регистрирани група от три могили м. Ташлъка с кадастрален
№05092, обявени без статут (2008 – Г. Китов, Д. Димитрова, Н. Сираков).
село Бяла
От основаването си след Второ Търновско въстание (избухнало през 1686 г. по
данни от изчезналата хроника на рода Ростиславови-Дубровски) селото носи името
Бяла. Населението през 2015 г. е било 1276 души.
Има два обявени паметника от национално значение: археологически - Древният
път през прохода "Железни врата"/Сливенската Демир капия, на 14 км. североизточно
от селото в м. "Железни врата" по билото на Сливенската планина и исторически
паметник – Историческа местност "Агликина поляна", на 11 км. южно от селото и на 38
км северозападно от Сливен. От 2002 г. е обявена и за защитена местност.
От местно значение и обявен паметник от архитектурно-строителен вид е
Средновековна крепост, на 2 км. югозападно от селото. Обявен паметник от
исторически вид с местно значение е Партизански лагер, м."Царевична база", на 4 км.
югозападно. Декларирани са още два паметника от археологически вид и без категория.
В АКБ има регистрирани 3 могили в м. Чарлъка с кадастрален №07613 обявени
за паметник с национално значение (1992 М. Радева, Г. Ковачев).
Възпоменателни плочи на 18 загинали в Балканските войни 1912 – 1913 г. и в
Първата световна война 1914 – 1918 г. са поставени през 1937 г. на входа на църквата
„Св. Троица“ по проект на скулптора Ст. Вичев от местни майстори.
От 2000 г. по инициатива на Фондация „Съхраняване на духа на българина”,
читалище „Христо Ботев” и Кметство-с. Бяла на 24 юни всяка година се провежда
Празник на билките, посветен на слънцето и борбата срещу болестите. Съвпада с
лятното слънцестоене.
село Въглен
Село Въглен е кметско наместничество. Намира се в планински район. То е
сравнително малко българско село (88 жители), населено само с българи от турски
етнически произход. Къщите са разположени по склоновете на планината. Заобиколено
е от големи гори. Къщите са разположени по склоновете на планината. Заобиколено е
от големи гори.
Средновековна крепост Асенова къща се намира в местността „Чавдарова нива“,
на 1.9 km южно по права линия от центъра на село Въглен. Изградена е в югоизточния
край на възвишение, заградено от реките Беглишка и левия и приток Орлова река
(Ийрек дере). Укреплението е естествено защитено със стръмни, скални склонове
откъм югозапад и югоизток, и стръмни скатове от североизток. От северозапад тясна
седловина свързва крепостта с височините от останалата част на масива. Обекта е с
неправилен план, като крепостните стени следват конфигурацията на терена.
Дължината и е 72 m, а широчината и е до 50 m на северозапад, до 6 m на югоизток.
Общата площ е 2.5 дка, при вътрешна денивелация от 12 m. Крепостните стени се
проследяват под насип. Те са изработени от полуобработени варовикови блокчета,
споени с кал. Главната порта на крепостта е разположена към седловината. Фланкирана
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е с кула от североизточната си страна. На 50 m пред твърдината личат следи от
отбранителен вал. Във вътрешното пространство, както и извън него в северозападна
посока, се забелязват следи от постройки. Откритата керамика е от XI-XII век.
Крепостта е охранявала трасето на пътя, идващ от прохода Железни врата, който
минава на около 100 m югозападно от нея- над десния бряг на река Беглишка. Тя е
служила и за отбрана на местното население.
Няма данни за налични културни ценности в предоставените списъци на
НИНКН.
село Гавраилово
Селото e в близост до р. Тунджа, до Средна гора и на южните склонове на Стара
планина. Има 1190 жители по данни от 2015 г.
С. Гавраилово е разположено в близост до Селище от късния енеолит, римската
и късноримската епоха „Юлиан Касаба”, на 350 м. от южните покрайнини на м.
„Черковището”. Първите сведения за днешно Гавраилово (Дермен дере) датират от
1610 г. В годините на османско иго след Руско-турската война от 1829-1830 г. голяма
част от населението, около 80 семейства, се е изселило в бесарабските земи на Русия в
Дермендере, Каланчак-Одеска област-Украйна.
Има 18 културни ценности, от които две са от исторически вид, обявени и от
местно значение, останалите са археологически, като един от паметниците е от
национално значение, а останалите нямат категория.
Обявеният паметник с национално значение е „Селищна могила“ до жп линията
в списъци на НИНКН. Има също и паметник с национално значение „Могилата“ (АКБ
№14275; 1992; М. Радева, Г. Ковачев).
Възпоменателни плочи на 24 загинали в Балканските войни 1912 – 1913 г. и в
Първата световна война 1914 – 1918 г. са поставени през 1942 г. по проект на скулптора
Ципоранов.
В село Гавраилово се организира празника „Златна праскова“ във връзка с
ефективното отглеждане и износ на праскови.
село Гергевец
С. Гергевец има 780 жители по данни от 2015 г.
Селото има един паметник с национално значение от археологически вид
„Селищна могила“ до жп линията. Останалите 4 са декларирани, некатегоризирани,
архитектурно-строителни паметници – възрожденски къщи.
В АКБ има регистриран обект Фермата (Кадастрален номер: 20.20.14800),
обявен за паметник с национално значение (1959 – Е. Бацова и 1991 – М. Радева, Г.
Ковачев).
Има възпоменателни плочи на 1 подофицер и 10 редници, загинали в Балканските
войни 1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г. Поставени са през 1938
г. на сградата на общинското управление.
село Глуфишево
С. Глуфишево има 666 жители по данни от 2015 г.
Обявен паметник с местно значение от архитектурно-строителен тип е
Късноримска крепост, намираща се на 1 км. югозападно от селото. Къщата на баба
Вела (дъщеря на Марин Йорданов) е деклариран, некатегоризиран паметник от
архитектурно-строителен тип.
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Паметник на двама подофицери и 31 редници, загинали в Балканските войни
1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г. е издигнат през 1922-1923 г. на
площада на селото.
село Глушник
Село Глушник (372 жители) се намира в полите на Гребенец планина, южно от
природния парк „Сините камъни-Гребенец“ и на 15 km източно от гр. Сливен.
Има един обявен некатегоризиран паметник от исторически вид – Историческо
място, м."Държаваната гора" на 6-7км. северно от селото.
Чешма-паметник на 19 редници, загинали в Балканските войни 1912 – 1913 г. и в
Първата световна война 1914 – 1918 г. е изградена е през 1938 г., по проект на
отделение „Военни музеи, паметници и гробове“ - Министерство на войната.
Кукерската група на село Глушник е известна с многото си участия, свързани с
фолклорните традиции на България. В селото кукерският празник се провежда
ежегодно всяка втора събота на м. Февруари. Коледари обикалят къщите и разнасят
благата вест за Рождество Христово. Коледарската група, също много известна от
съборите в Копривщица е съставена само от мъже, млади и възрастни, пеещи
коледарски песни, наричащи стопаните с богословки за здраве и берекет.
село Голямо Чочовене
С. Голямо Чочовене има 189 жители поданни от 2015 г. Това е единственото
село, което е населено само от каракачани. Те са носители на специфична етнокултура.
Няма данни за декларирани или обявени културни ценности.
Каракачанският събор по традиция се провежда край Сливен, в местността
Карандила, в първата Събота и Неделя на юли. Съборът се организира от ФКПДК. На
това събиране, всяка година, се представят обичаите, бита и културното наследство на
каракачаните (което е част от гръцкото национално наследство). Събират се много хора
от този етнос, дошли от България, Гърция и други балкански страни. Много от гостите,
идващи от Гърция, са потомци на жители от село Голямо Чочовени, които са изселени
през 1925 г. и се заселват в село Неа Санда, близо до град Орестиада в Северна Гърция.
село Горно Александрово
Има 652 жители (2015г.).
По време на Руско-турската война от 1828-1829 г. с. Горно Александрово, тогава
Бургуджии, попада в областта, окупирана от руските войски. След края на войната
голяма част от жителите на селото се изселват в Руската империя, страхувайки се от
отмъщението на мюсюлманите.
В с. Горно Александрово в списъците на НИНКН има един обявен исторически
паметник от местно значение и един архитектурно-строителен деклариран и
некатегоризиран паметник – Къща на Желязко Върбанов Добрев.
В АКБ Орманската могила, Енева могила с кадастрален №16688 са обявени
паметници с национално значение ((1959 – Е. Бацова и 1991 – М. Радева, Г. Ковачев, А.
Динкова).
Има възпоменателни плочи на един подофицер и 32 редници, загинали в
Балканските войни 1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г. Поставени
са през 1937 г. на общинското управление, по проект на отделение „Военни музеи,
паметници и гробове“ - Министерство на войната.
село Градско
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С. Градско има 537 жители (2015 г.).
Данни за село Градско датират още от римско време, но на различно от
днешното място. Имало е преселване на по-високо и по-зравословно от някогашното
място, поради масова смъртоносна болест.
Има един обявен от исторически вид и категоризиран с местно значение
паметник - Къщата на Руси Колев.
Градско е подходящо за развитие на селски туризъм. Откъснато от света то е
дарено с пищни природни гледки, богат растителен и животински свят.
село Драгоданово
С. Драгоданово има 729 жители(2015 г.).
Първите сведения за селото датират от 1548 г., когато се е наричало Дъргодан
дол и е било в балканската местност „Матей”. И днес поляната в местността носи името
„Драгодановски колиби”. През годините името на селото се променя: Дъргодан дол,
Дранданово, Драгуданово, Дирагодан, Драгоман и сегашното Драгоданово.
До селото се намира т.нар. Крастава могила с тракийски произход, изследвана
и публикувана от археолога Диана Димитрова. При разкопките е намерен вавилонски
амулет, датиран от д-р Кабалан Мукарзел /ранен исихазъм Н. Сираков/.
В АКБ с национално значение са обявени паметници „Мърчова могила“,
„Крастава могила“ и „Михнева могила“ (кадастрален №23337; 1959 – Е. Бацова и 1991
– М. Радева, Г. Ковачев); Параджикова могила и находки на възвишение (1 км северно
от път София–Бургас), (кадастрален №20.20.23337), два паметника от местно значение,
без статут (2012 г. Д. Димитрова, М. Марков, Н. Сираков).
По информация на НИНКН има един обявен от исторически вид и
категоризиран с местно значение паметник - Историческа местност, м. „Сейменски
гробища” на 10 км северозападно от селото.
Чешма-паметник на 1 подофицер и 30 редници, загинали в Балканските войни
1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г. Изградена е през 1938 г., по
проект на отделение „Военни музеи, паметници и гробове“ - Министерство на войната.
Празникът на селото е на 1ви ноември. Има кукерски игри през януари-февруари и
празник на моториста на 6 май – Гергьовден.
село Жельо войвода
С. Жельо войвода е разположено на левия бряг на р. Тунджа. Има 2320 жители
(2015 г.).
Данни за населеното място се срещат още в пътеписи от XV-XVI в. Обединено е
от три съседни махали – Лулица (Чибук), Черкешлий и Нова Махала. Носило е името
Михайлово (до 1938 г.) по името на църквата „Св. Михаил“ (построена в близост до
центъра на селото).
Селото е наречено на името на хайдутина Желез Добрев Железчев (1810–1878),
известен като Желю войвода.
Има два обявени паметника от исторически вид и категоризирани с местно
значение - Лобно място на 3 км. южно от селото и Партизанска землянка, м. „Божур
дере”, на 22 км северно от селото. Деклариран от художествен вид, некатегоризиран
паметник е Църквата „Св.Арах.Михаил”.
На 4,5 km южно от центъра на с. Желю войвода, в подножието на Зайчи връх, се
намира националният археологически резерват Кабиле, в който се намират развалините
на едноименния древен тракийски град, както и модерен археологически музей.
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Гурева могила (пл.№29194 (1959,1991, 2012 г.), по която работи експедиция
ТЕМП (Траколожка експедиция за могилни проучвания), край с. Жельо войвода е в
близост до Кабиле.
В АКБ има още Иванчо Петкова могила, Гандева могила, Салашка могила,
Ципорска могила, Двете могили, Роева могила, в м. Дребака, в Джамбазка кория, 4
обекта в м. Поляната – 1992 г. и обект 2012г.,в м. Полугарата, Плоската могила,
Данкова могила, Мармарешка могила (1992) (Кадастрален номер: 20.20.29194) обявени
за паметници с национално значение.
Възпоменателни плочи на 5 подофицери и 71 редници загинали в Балканските
войни 1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г. са поставени през 1939
г. на общинското управление, по проект на отделение „Военни музеи, паметници и
гробове“ - Министерство на войната. Паметник на загиналите в Балканските войни
1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г. е издигнат през 1919 г. в
църковния двор.
Има активно действащо читалище „Даскал Димитър Димов“ – основано през
1908 г., разполагащо с масивна двуетажна сграда с киносалон, библиотека и два клуба.
Основното училище „Д-р Петър Берон“ е основано през 1848 г. От месец март 1974 г.
се помещава в съвременна триетажна сграда, с физкултурен салон, кабинети по химия,
физика и биология.
село Зайчари
С. Зайчари има 55 жители (2015 г.).
Няма данни за налични културни ценности.
Селото има добър вид, къщите се обитават в повечето случаи сезонно.
Поддържат се. Привлекателността за много някогашни и за новите жители е
изключителната красота на ландшафта и усешането за простор. Анкетирането на
няколко жители от селото дава данни за предпочитане за обитаване тук, вместо в
например в родното Крушаре (една от анкетираните снаха в селото, вече останала
сама).
Зайчари има потенциал за развиване на туризъм и поради по-голямата
транспортна обвързаност и близост с Еленската община, където това е приоритет.
село Злати войвода
С. Злати войвода, някогашно с. Джиново има 1088 жители (2015г.).
Има данни селото да е съществувало като махала или село повече от 3000
години, което се потвърждава от намиращата се в близост селищна могила „Текето”.
Един или два пъти селото е било размествано на сегашното място и при местността
„Махленски гробища” край река Тунджа. На север от селото се намира „Кале баир”,
където личат средновековни укрепления.
Носи името си от Джин-Али, който казват, бил турски хермит и живял на
мястото на днешното село в гората. Отшелничеството му води до възприемането му
като дух (джин) и от там Джинова. През 1968г. е преименувано на Злати войвода в чест
на загиналия през 1810 г. при „Сатма чешма” сливенски войвода Злати Кокарчоолу.
Селото е прочуто с винен туризъм. Една от атракциите е шатото в землището
на село Злати войвода. Комплексът е разположен в центъра на лозов масив, разполага с
дегустационна зала и 4 звездна хотелска част.
В НИНКН списъци има един обявен паметник от археологически вид и
категоризиран с национално значение - Селищна могила"Калето" /"Текето"/ до
р.Тунджа и един обявен от архитектурно-строителен вид и категоризиран с местно
значение - Средновековна крепост, на 1 км. западно от селото.

87

В АКБ има „Тикята“, обявен паметник с национално значение (1959 – Е. Бацова,
Д. Джонова и 1992 – М. Радева, Г. Ковачев) и „Махленски гробища“ обявен без статут
и двата обекта с кадастрален №30990.
Възпоменателна плоча на 30 загинали в Балканските войни 1912 – 1913 г. и в
Първата световна война 1914 – 1918 г. Поставена е през 1938 г. в салона на общинското
управление. Автор е скулпторът Ципоранов от Сливен.
През 1925 г. в селото е образувана потребителна кооперация и открит магазин.
Училището е открито през 1873 г. в приспособен стар плевник. По-късно през
1879 г. е построена нова сграда, подходяща за училище, оформена с двор и ограда. През
1922 г. е открита прогимназия и фелдшерски пункт. Година по-късно, селото е свързано
с телефон.
През 1924 г. от местни учители и група прогресивни жители на селото е
основано народно читалище „Просвета 1924”.
Прочутото „джиновско хоро” носи старото името на това село.
село Изгрев
С. Изгрев е кметско наместничество с 93 жители по данни от преброяване на
населението през 2015 г. Намира се в планински район, западно от село Стара река и е
на границата на община Сливен и община Елена. Няма данни за налични културни
ценности.
Селото има потенциал за развитие на туризъм поради наличие на
красиваприрода и културен ландшафт.
село Ичера
С. Ичера има 187 жители (2015 г.). Тенденцията към намаляване на населението
датира от 100 години. След Първата световна война жителите са били 1317, през 1946 г.
– 1126, през 1965 г. – 810, през 2005 г. – 197.
Най-ранните следи за появяването на Ичера водят към ранносредновековната
крепост Сикера от IV-V в., чиито останки все още могат да се открият на около 3 км
североизточно от селото. Предполага се, че от названието "Сикера" произхожда и
днешно име на село Ичера.
Селото е сменяло местонахождението си, за което говорят находки и различни
имена на местности: Манастира, Дивеците, Селски дол, Черковенски рът, Махаленски
рът. По време на Руско-турската война от 1828–29 г. голяма част от полските селяни в
Сливенско били принудени да напуснат селата поради палежите на турците,
отмъщаващи си за подкрепата на българите за руската армия.
Културните ценности в Ичера наброяват 84. Има един обявен паметник от
археологически вид и категоризиран като такъв с национално значение (№84) –
Защитна преграда от ранното средновековие IХ -X в., намираща се на 3,6 км.
югоизточно от селото, върху хребета Венешки рът. Има още два археологически
паметника, декларирани, некатегоризирани – Крепост от българското средновековие
XII -XIV в. на 3 км. от селото в м."Манастира" и Селище от българското
средновековие XII -XIV в. и османския период (XVI -XVIII в.) на 3 км. североизточно
от селото.
Има 26 архитектурно-строителени паметника (обявени и декларирани) като два
от тях са ансамблови, а два са от местно значение. Един е от национално значение
(№5) - Къща на Мария Кирова Габровска, Пенчо Златанов и Йордана Николова
Славова. Едновременно паметници на културата и архитектурно-строителни са 43
обекта. Сред тях е Църквата "Св.Димитър", която допълнително е и художествен
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паметник. От тях 21 са с местно значение, 22 са с ансамблово значение. Само
паметници на културата, декларирани, но некатегоризирани са 8.
Средновековна крепост Манастира (№83) (Сикера) Ичера се намира на 2.88 km
североизточно по права линия от центъра на село Ичера. Изградена е на тераса при
южния склон на рид, издигащ се на левия бряг на река Луда Камчия. Има почти
квадратен план с размери 34х33 m. Общата площ е около 1 дка. В района на крепостта
керамиката е от средновековието (XII-XIV век), както и от по-късно време.
Укреплението, което е единственото в землището на село Ичера, се отъждествява с
крепостта „Ичера“, упомената в поемата на Мануил Фил, заедно с други крепости в
Котленския и Сливенския балкан. Твърдината е бранила диагонално пресичащия
планината път, идващ от Козяшкия проход, наричан в района „Поща йол“. Пътят
обикаля дъговидно крепостта откъм изток и юг на разстояние около 140 m и от нея се
насочва към близкия откъм югозапад Ичеренски проход.
Значителният брой паметници е цифрово изражение на характерната ансамблова
атмосфера на Ичера. Тя се изгражда в значителна степен от специфичната дървена
възрожденска къща, представена от вариации на плановата схема и външния образ.
Читалището „Зора“ е било основано през 1872 г. под името „Надежда“.
Местното училище е създадено през 1820 г. като килийно училище. В него се е
преподавало по оригиналния „Рибен буквар“ на д-р Петър Берон. Старото училище е
построено през 1892 г. Църквата „Св. Димитър Солунски“ е построена през 1842 г.
Възпоменателни плочи на загиналите в Руско-турската война 1877 – 1878 г.,
Балканските войни 1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г. са
поставени през 1940 г. на входа на общинското управление. Автор е Йосиф Шквара бивш директор на каменоделското училище в с. Кунино. Надпис гласи: „В памет на
героите Ичеренци дали живота си по бранните поля за свободата на брата роб и
величието на родината. От признателните поколения.“ Следват имената на 5-ма
загинали опълченци в Руско-турската война 1877 – 1878 г., 20 загинали във войните
1912 – 1913 г. и 63 във войната 1914 – 1918 г.
Недалеч и с традиционни връзки са близкостоящите: Котел, Градец, Медвен,
Жеравна, Катунище, Нейково и Раково.
село Калояново
Жителите на с. Калояново са 742 (2015 г.).
Първоначално село Калояново е било разположено на 2 км югоизточно от
сегашното му месторазположение на пътя за село Жельо Войвода. Наличието на
високи подпочвени води през пролетта го прави непригодно за живене. Около 1850 г.
на сегашното му по-високо място се преместват четири фамилии, последвани
постепенно и от останалите жители. Първото училище е било в двора на сегашната
сграда в къщата на Начо Стоянов. През 1939 г. с доброволен труд на хората от селото е
построена и местната църква.
Калояновска гробница (Кадастрален № 20.20.35537)
Край Сливен има уникална тракийска гробница с архитектура. Калояновската гробница
е единствената след Казанлъшката с изградена архитектура и това я прави особено
ценна заедно с намереното погребение на тракийски аристократ с гробен дар - лемеш и
тракийска керамика. В Калояново е погребан очевидно тракийски вожд заедно с
червенофигурна керамика, златни пластинки от нагръдник и железен меч. До
гробницата не може да се стигне нормално, защото тя се намира в частен двор (на
Иван Чакмаков). “Моят свекър я открил в началото на 60-те години, като копал
двора”, обяснява Моника Тодорова, която днес живее в къщата до гробницата. Оказва
се, че откритието датира от IV век преди новата ера. То е изследвано от ст.н.с. Мария
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Чичикова от археологическия институт на БАН. Гробницата в Калояново се намира на
стратегическо място по пътя за морето, в близост е до могилите, разкопани от д-р
Китов през последните 4 години. Процедури по отчуждаване на часния имот в зоната
на гробницата протичат от поне две десетилетия. Финализирането е задължително
съгласно Наредба № Н-4 от 8 октомври 2013 г. за условията и реда за представяне на
културните ценности и Чл. 28. (Държавата, общините и частните лица гарантират равен
достъп на всяко лице до НКЦ).
Пак до Калояново се намират Далаковата и Танева могила, където експедицията
на покойния д-р Китов направи най-големите си открития. Там бяха намерени златната
маска и златният пръстен на тракийски цар, както и сребърните ритони. Двете могили
се намират на по-малко от километър от тракийската гробница. Според специалистите
край Калояново може да се изгради археологическа пътека за туристи, която да
завършва в регионалния исторически музей в Сливен. Именно там се намират ценните
експонати както от гробницата, така и от тракийските могили. Идеята е пътуващите от
и към морето да се спират в гробницата и съседните могили. Могат да се привлекат
много посетители, когато находките се експонират на място, категорични са
специалистите. Заедно с обектите край Калояново община Сливен иска да включи в
туристическата пътека крепостта Туида, която се намира в рамките на самия град.
В близост до с. Калояново се намират могили, чието проучване от експедиция
ТЕМП под ръководството на д-р Георги Китов през лятото на 2007 г. показва, че те са
издигнати от тракийското население по тези земи, а по-късно са преизползвани от
римляните през І в.сл.Хр. При проучване на една от могилите специалистите от екипа
на ТЕМП се натъкват на кухини, които запълват с пяна. Отпечатъците се оказват маса и
стол, наподобяващ шезлонг. Това откритие е уникално, защото никога досега не са
намирани мебели от тази епоха. В друга могила, в близост до селото, учените попадат
на основите на разрушен в древността храм. Намерените парченца от вътрешната
мазилка свидетелстват, че той е бил пищно украсен.
Късноантична и средновековна крепост Дурешкото кале/Градище се намира на
2.4 km северозападно по права линия от центъра на село Калояново, високо над десния
бряг на река Дурешка. Изградена е върху широката част на билото и южните склонове
на стръмна височина- една от крайните източни гънки на хребета „Катъково”. От изток
и север е защитена от труднопреодолими скатове и скални пропасти към поречието на
река Дурешка и нейния десен приток- Таушан дере. От юг крепостта е защитена от
дълбок овраг. Само от северозапад тясно било свързва обекта с околните ридове.
Крепостта е с неправилна форма с дължина 231 m, широчина от 12 до 83.5 m и площ
над 12 дка. При високата северна част на калето е оформено вътрешно укрепление. То е
трапецовидно с дължина 42 m и площ от 0.7 дка. Крепостните зидове са запазени на
височина до 0.8 m. Те са широки до 2.5 m. Те са изградени от обработени камъни,
споени с хоросан. Пред северозападната стена има останки от ров с дължина 80 m. В
непосредствена близост пред окопа преминава древен път- успоредно разклонение от
източното дублиращо пътно трасе на Ичеренския проход. Порта е имало на
северозападната крепостна стена, а потерна- на 60 m североизточно от портата при
вътрешното укрепление. Двете укрепления също са свързани с потерна. В крепостта се
забелязват останките само от една квадратна, вътрешна кула- в северния ъгъл.
Размерите и са 6х6 m. Тя е фланкирала тясната потерна откъм североизток. Кулата е
изградена от обработени камъни, споени с кал. Явно тя е преправка от по- късни
времена. В твърдината се забелязват останки от постройки. Северно от крепостта се
забелязват останките от селище. Керамиката е късноантична (IV-VI век) и българска
средновековна (XI-XII век).
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Тракийска, антична и късноантична крепост Малкото кале (№1) се намира на
2.33 km североизточно по права линия от центъра на село Калояново. Изградена е на
десния бяг на Рупски дол, върху една от последните ниски гънки по южния склон на
Гребенец. Крепостта е с неправилен елипсовиден план, ориентирана в посока север- юг
с дължина 72 m, широчина 45 m и площ от около 2.5 дка. Наклонът на терена е на
изток. Защитата на твърдината е облекчена от стръмните склонове на Ерешка на изток,
запад и юг. Стените на крепостта се забелязват под формата на насип. Изградени са от
каменни плочи, споени с кал. Дебелината им е 2.3 m. Укреплението е имало два входаот север, който е фланкиран от две кули и от югоизток. До северния вход достига стар
път с дължина от 250 m, който свързва Малкото кале с източното дублиращо пътно
трасе на Ичеренския проход. В крепостта не се забелязват останки от постройки.
Откритата керамика е ранновизантийска (V-VI век) и римска (II-III век). Основното
предназначение на крепостта е било защита на посочения по-горе път, както и
Подбалканския, който преминава на 1 km южно от обекта.
С. Калояново съгласно информацияна НИНКН има 9 обявени културни
ценности. Шест от тях са некрополи, археологически по вид и с категория национални,
а останалите 3 са с местно значение (един исторически и два архитектурно-строителни
от античността и средновековието). В АКБ са регистрирани и обявени за паметници с
национално значение (кадастрален №35537) , ((1959 – Е. Бацова и 1992 – М. Радева, Г.
Ковачев) Кавак алча, Двете могили, в двора на Иван Чакмаков, Бозалъка, Ерешак, 9
могили северно от Калояново (2007 Н. Сираков).
Възпоменателни плочи на 15 редници загинали в Балканските войни 1912 – 1913
г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г. са поставени през 1938 г. на стената на
църквата. Надписът гласи: „Загинали за родината от с. Калояново. Слава на героите“.
село Камен
Жителите на с. Камен са 1273 (2015 г.).
В миналото е познато като Демирджилии. Разположено е в подножието на
няколко хълма на място, запазено от вятъра. Авторът на „Опит за история на град
Сливен“ д-р Симеон Табаков смята, че селото е създадено от железари-ковачи. Старото
му име е турско: демерджи – железар. В османски документ от 1609 г. е споменато под
името Гимурджълар. Известно е като производител на праскови.
Няма данни са културни ценности в списъците на НИНКН.
В АКБ има регистрирани, без статут два могилни некропола с находки от ранна,
средна бронзова епоха и късна желязна епоха. Има и паметник с национално значение
„Рустемова могила“ (1994) в Местност "Кевакьоулу" на 500 м южно от с. Камен. Дядо
Кашова могила, тракийска култура, също е обявена за паметник с национално значение.
М. „Капината“ (1994) „Айкънчето“ и „Белия герен“, както и „Шекерджа могила“ и
„Могила“ №2 (2011, Д. Димитрова) са без статут. Всички са с кадастрален номер:
20.20.35660.
Характерни и тук са кукерските празници.
град Кермен
Град Кермен се намира в Югоизточния регион на България, на 24 км южно от
Сливен. Населението му се състои от 1727 жители (2015 г.). Обявен за град през 1914 г.
си остава селище от аграрен тип. Кермен е гара и в миналото (около 1906 г.) това води
до установяване на търговци на зърнени храни, развиване на занаяти и основаване на
малка текстилна фабрика.
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Гьолската (Ораната) могила (№ 36779) Намира се на 3 км. югоизточно от града.
Датирана е от неолита. Обявена за паметник с национално значение. (1992 г. М. Радева,
Г. Ковачев)
Мешкелешка могила в града (№36779)
Обявена за паметник с национално значение. (1992 г. М. Радева, Г. Ковачев)
Под името Кермианлъ (Германлъ) се среща в източници от 1488 г. и 1610 г. Край
селото има няколко чифлика, един от които на келяв арменец (кел-ермени) –друго
обяснение наимето на селището.
В АКБ има обект №3 (кад. №20.20.36779; 2015 – Х. Попов), обявен паметник с
национално значение, както и паметник в подножие на възвишение; Обявен ПК с
национално значение (03.04.2016 г. Археологическите материали позволяват обектът
да бъде отнесен към IIIV в. Римска епоха); Кадастрален номер: 20.20.36779; 2,7 км,
азимут 118 градуса ЮИ от центъра на Кермен; GPS Latitude 42.49288700 Longitude
26.28513700
В Кермен има паметник на 26 редници, загинали в Балканските войни 1912 –
1913 г. и 52 подофицери и редници, загинали в Първата световна война 1914 – 1918 г.
Изграден е в центъра до училището.
Църквата „Св. Троица“ с ценни икони и дърворезба е построена през 1871 г.
Читалището „Пробуда“ е от 1906 г.
В Кермен през една година се провежда (бил е) традиционен фолклорен събор с
много конкурси за надпяване, надиграване и др. Бил е международен, в него гостували
танцьори от цяла Европа.
село Ковачите
С. Ковачите има 785 жители (2015 г.).
Селото е разположено по последните склонове на източните склонове на Средна
гора, които в миналото са се наричали Караджа Даг, а днес Сърнена гора. Обезлесяване
в големи мащаби е приключило с последната гора наречена Курията, безсмислено
изсечена през 1929 г.
Старото му име е Налбантларъ (османски документи от XV в.), основано е от
двама братя ковачи. През 1830 г. след Руско-турската война жители от селото се
преселват в Бесарабия и там основават с. Налбантлари, сега Струмок в Одеска област.
Предишното име на селото е Налбантлари. Идва от турската дума “налбантин” –
подковач на добитък. Селото възниква през XV в. на 500 метра югоизточно от
Сливенските минерални бани. Братята Шкорпил, които са били учители в
Сливенската гимназия са направили разкопки под местността „Чуруклий”. Там били
намерени останки от тухли, керемиди, основи на зидове на постройки зидани с хоросан,
пръстени, съдове, стари монети от различни римски императори като: Гордиан, Цезар,
Траян, Адриян, Август, Антоний и др.
В архивите (Национална библиотека София, отдел Ориенталски) селото
сеспоменава още от XV в. Селото е сменило мястото си. Причините са били
постоянните нападения, кражби и убийства, които нанасяли преминаващите турски
войски и разбойници. В края на XVIII-ти и в началото на XIX-ти век в околностите на
Налбантларе е върлувал прочутият Злати войвода, родом от гр. Сливен. Той бил
закрилник на поробеното българско население, поради което налбантларските българи
са го снабдявали с храна, дрехи, оръжие и са му съобщавали за опасностите, които са го
дебнели. След Руско-турската война от 1828-29 г., заедно с голяма част от българското
население в сливенско, ковачевци се изселват в Бесарабия, в с. Струмок, Татарбунарски
район. Тогава в селото е имало 14 български семейства, от които 13 се изселват и
остава само едно. По-късно шест семейства се връщат в селото. Останалите се заселват
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в Добруджа. Според други данни, през 1862 г. 35 семейства - 116 души се изселват в с.
Налчовка, Запорожка област, в Украйна.
Има един обявен, от исторически вид и с национално значение паметник Място на сражение на 2 км. югоизточно от селото.
Църква "Св.Димитър" е
деклариран архитектурно-художествен паметник без категоризация.
село Крушаре
С. Крушаре има 2197 жители (2015 г.).
Селото е разположено на левия бряг на река Тунджа в южната най-ниска част на
Сливенско поле. име на селото е било Артъкларе. Някои автори свързват старото име
на селото Артакларе със средищното му положение между двата града. Според други
преди да бъде заселено, околното население наричало землището му ортаери-средина,
откъдето и Артакларе. Според трета версия, която е най-правдоподобна, преди
заселването на мястото му е имало чифлик или воденица държана от ортаци. В
турските документи селото се споменава през 1609 г. под името Артуклар. Възможно е
името да произлиза от турското Артук-Артуклар. (Артук=човек с големи качества).
Има един обявен паметник от исторически вид и местно значение – Родната
къща на Демир Славов.
На 2 км западно от селото има селищна могила от бронзовата епоха и две
надгробни могили. В местността Юртя има следи от средновековно селище. Открити са
наушник и колективна находка от 320 византийски монети от XII век.
През лятото на 2008 археолозите от Регионалния исторически музей гр. Сливен
проучват в съвместната си работа с екипа на ТЕМП, под ръководството на проф.
Георги Китов две могили край с. Крушаре. От особен интерес е Якимова могила
(№40083) – общо 4 могили „Могилите“, вкл. Китова могила. Тя е много атрактивна, с
представителни произведения на тракийското изкуство от втората половина на V
в.пр.н.е. Според ръководителя на експедицията д-р Георги Китов от Археологическия
институт с музей при БАН находки от тази епоха в България се срещат твърде рядко. В
могилата е открит златен нагръдник, най-големият намиран в България, златен пръстен
с изображение на музикант върху плочка от полускъпоценен камък, три сребърни съда,
броня с железни ръкави, меч и други оръжия. Археологическият екип, продължител на
дейността на Георги Китов (Диана Димитрова), открива в една от могилите (наричат я
Китовата) около сливенското село Крушаре гроб на жена, която за времето си е успяла
да заслужи изключително признание на победител. Гробът е от трети век с открита
козметика за знатни жени отпреди 19 века, златни накити, стъклени ритон и
лакримарий. Има златен венец, положен върху тялото на погребаната тракийка.
„Златният венец е бил атрибут не само на царе и владетели, но и на победители, а една
жена може да бъде победител, така че може да носи и венец."- казва реставраторът
Георги Мавров.
Идеята на д-р Георги Китов, който искаше да представи научни доказателства и
факти, че Долината на тракийските царе продължава до големия ръкав на река Тунджа
край Сливен, получава потвърждение с новите разкрития.
В АКБ тези данни са регистрирани като Могилите (1959 – Е. Бацова и 1991 – М.
Радева, Г. Ковачев); (Кадастрален номер: 20.20.40083), обявени за паметници с
национална значение.
Училището „Черноризец Храбър “ (някога „Никола Вапцаров“) съществува от
1868 г., а читалището от 1929 г. Има паметна плоча на загиналите в Отечествената
война 1944-1945 г. Издигнат е бюст-паметник на антифашиста Демир Славов, обесен
през 1942 г. в Сливенския затвор.
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село Малко-Чочовени
С. Малко-Чочовени има 338 жители (2015 г.). Намира се на 13 км от Сливенсите
минерални бани.
В НИНКН списъците има шест обявени исторически паметника от местно
значение. Свързани са с антифашисткото движение.
В АКБ има регистрирани „Циганската могила“, 1 обект югоизточно от селото
(1992 – М. Радева, Г. Ковачев), обявени с национално значение и обект северозападно
от селото (1991 – М. Радева, Г. Ковачев) без статут.
Възпоменателни плочи на 13 редници, загинали в Балканските войни 1912 –
1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г. Поставени са през 1938 г. на стената
на училището, по проект на скулптора Ципоранов.
село Мечкарево
С. Мечкарево има 444 жители (2015 г.).
Има един архитектурно-строителен недеклариран, необявен паметник – Къща на
Михал Гьоргев Михалев.
Ежегодно на 26 декември в село Мечкарево над 300 самодейци от 20 читалища
от Сливен и Ямбол участват в традиционния фолклорен фестивал „Зимни празници” . В
рамките на събора се провеждат конкурси за най-точно възпроизвеждане на зимен
обред, за изпълнение на обреден танц, за обредни хлябове и сурвакници.
Възпроизвеждат се фрагменти от декемврийските празници - Коледа, Игнажден, Бъдни
вечер и др. Организатори на събитието са община Сливен, кметство и читалище - село
Мечкарево 26.12 всяка година.
село Младово
С. Младово има 710 жители (2015 г.).
Има три обявени археологически паметника с национално значение –
Праисторическа могила "Пепеляна" ("Пепелджийска"); Надгробна могила "Радева
могила", северозападно от селото; Надгробна могила в южния край на селото.
Има възпоменателна плоча на загиналите в Балканските войни 1912 – 1913 г.,
Първата световна война 1914 – 1918 г. и във Втората световна война 1939 – 1945 г.
село Николаево
С. Николаево има 392 жители (2015 г.).
Земеделие и животновъдство са основен поминък на населението. Поддържа се
„Горчивата чешма“, която допълва водоснабдяването при прекъсване на
водоподаването от помпените станции, служи за пране и за водопой на животни.
Няма данни за налични паметници в списъците на НИНКН.
В АКБ има регистрирани две могили, западно от селото (кад.№51634); (1992 –
М. Радева, Г. Ковачев) обявени за паметници с национално значение.
село Новачево
С. Новачево има 872 жители (2015 г.).
Името му е било Йени кьой през 1626 г., в регистър от 1835 г. се споменава като
Йени махле, било е много малко селище. През 1859 г. е имало 40 семейства сунити, а
по-ранни сведения сочат за заселници шиити (има местност Дервишко и в гробищата
теке, което е нетипично за сунитите). До 1934 г. е самостоятелна община, тогава е
преименувано на Новачево.
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Преди време селото се е намирало на известно разстояние от сегашното му
местоположение. При чумна епидемия населението му се заселва на ново място (в
сегашното местоположение на селото), от там идва и името Новачево.
Близо до северната му граница е хайдушкото сборище (Хаджи Димитър, Стефан
Караджа, 1868 г.) Агликина поляна.
Няма данни за налични паметници.
село Панаретовци
С. Панаретовци има 360 жители (2015 г.) Разположено е в северното подножие
на Сърнена гора.
Възпоменателни плочи на 3 подофицери и 17 редници загинали в Балканските
войни 1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г. са поставени през 1937
г. на общинското управление.
Селото поддържа фолклорен певчески ансамбъл.
Няма данни за налични паметници.
село Раково
С. Раково е кметско наместничествос 56 жители.
През XVII в. селото е носило името Ракува. През 1878 г. е преименувано на
Раково. Новото име се твърди, че е заради богатия си лов на раци.
Съществувало е до падането под османска власт. Било е голямо село – през XVI
в. е с 400 къщи, през 1660 г. – 80 къщи. Разселвали са се в Котел (вкл. фамилията
Раковски), в Жеравна, в Градец. От селото остава м. Машатлъка (гробище на неверници
– християни). Предположението е за приели ислямабългари – от там Помашкигроб.
Твърди се, че жителите са имали задължение да пазят прохода на пътя Сливен,
Вратник, Стара река. През 1859 г. (сведение д-р Поайе) в Раково е имало осем сунитски
фамилии.
Има църква „Св. Св. Петър и Павел”, градена през XIX в. и основно
ремонтирана около 1996 г. Няма данни за други налични културни ценности.
село Самуилово
Самуилово има 2236 жители (2015 г.).
Писмени сведения за селото датират в изследвания от 40-те години на ХХ в.
Данни за наличие на селищно образование дава открита в двор на селото и датирана
към I-II в. плоча в чест за изграден храм, гласяща „Истилиян Йонидис управител на
Йония направи този храм в чест на великата майка по време на консула Траян 107 – 117
година”. В архивите на БАН с. Самуилово (някогаТурсунлий) се споменава през 1609 г.
и малко по късно през 1666 г. в „Наименования на българските селища в турските
документи”. Селището приема името Самуилово през 1934 г.
В списъците на НИНКН има един деклариран архитектурно-строителен
паметник – Мааза-хамбар на Хаджи Хасан (склад на селкоопа).
В АКБ има регистрирани обекти (кад. №65303) в местности Аязмото (без
статут), Чобанка – две могили, както и Двете могили с национално значение (1991 – М.
Радева, Г. Ковачев).
В селото има парк от дъбове в памет на Балканските войни 1912 – 1913 г. и
Първата световна война 1914 – 1918 г. На всеки дъб има поставена табелка с името на
35 загинали за родината.
Детският танцов състав при Културно–просветното дружество на каракачаните
в с. Самуилово, община Сливен участва в Националния фолклорен фестивал на
етносите в Несебър.
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село Селиминово
Жителите на с. Селиминово са 1764 (2015 г.).
По време на османската империя селото се е наричало „Карасалии” от турски
език – „Черна гарга”. Има и други версии за това име, че произлиза от думата карасулук
(мочурливо място), или карасър (говеда, добитък). Землището му е в Долината на
прасковите. Освен праскови тук се произвежда грозде, череши, ябълки.
Училището е открито през 1878 г., а църквата му е от 1904 г. Читалището е
основано през 1926 г. Самодейният танцов състав за всички възрасти към читалището е
един от най-представителните не само в региона, но и в страната. В Селиминово е
роден народният певец Йовчо Караиванов. Провежда се конкурс за млади изпълнители
на народни песни - "С песните на Йовчо Караиванов".
Няма данни за налични културни ценности.
село Скобелево
С. Скобелево има 328 жители (2015 г.).
Няма данни за налични културни ценности в списъците на НИНКН.
В АКБ има регистрирана Червената могила (Кадастрален номер: 20.20.66812) и
обявена за паметник с национално значение (1992 М. Радева, Г. Ковачев), както и обект
източно от селото без статут.
• Могилен некропол, на терен са видими две могили. Обявен ПК с национално
значение (03.04.2016); Кадастрален номер: 20.20.66812; GPS координати на обект:
Latitude 42.49432600 Longitude 26.31598200;
• Обект №15 по АМ Тракия; Обявен ПК с национално значение (03.04.2016);
Кадастрален номер: 20.20.66812; Могилен некропол Римска епоха; Първичният гроб се
датира не покъсно от края на II в., Могилен некропол Римска епоха; По-късно през
римската епоха (ІІІ – до началото на ІV в.) в могилата са извършени още 20 погребения;
Вторични гробове в могилния насип Средновековие XI-XII в.
• Селище Римска епоха с прекъсвания от втората половина на І в. до 60те/70те
години на ІV в.; Кадастрален номер: 20.20.66812; Обявен ПК с национално значение
(03.04.2016);
село Сотиря
С. Сотиря има 2536 жители (2015 г.).
Името му е с гръцки произход и е във връзка със значението на думата
„σωτήρας“ - „спасител“. Има твърдения, че църквата на селото е построена от
българския цар Иван Асен II, а самото село е основано от български царе. Преди да
стане село то е било град.
Късноантична крепост има в местността „Колопенището”, на 3.42 km
североизточно по права линия от центъра на село Сотиря. Изградена е на билото на
високия рид „Синилка”, като се ситуира на около 300 m север- северозападно от връх
„Гарван”. Крепостта е с елипсовидна форма с размери 28 m в посока север- юг и 18 m в
посока изток- запад. Площта на обекта е около 0.3 дка. От запад укреплението е
естествено защитено от скали и пропасти, а от изток- от стръмен склон. Западното
дублиращо трасе на пътя вървящ през Ичеренския проход, минава на 400 m югоизточно
под укреплението. Крепостната стена се проследява под насип. Портата на
укреплението е била от юг, където има останки от привратна кула. Откритата керамика
е ранновизантийска, от V-VI век. В района на близкия водоизточник
„Харамията”/”Арамията” са открити останки от сгради, като там материалите са
римски от II-III век.
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Късноантична и средновековна крепост има на връх „Божурица”, на 1.54 km
източно по права линия от центъра на село Сотиря и на 0.7 km южно по права линия от
крепост „Сотирград”. Изградена е на върха на куполообразно възвишение при
западните склонове на рида „Катъково”. Обектът е с неправилна елипсовидна форма
разположен с дългата страна в посока изток-запад. Има дължина от 24 m, широчина 18
m и площ от около 0.3 дка. Крепостните стени се проследяват под насип. Само от
южната стена има запазени участъци над земята с дължина 5.5 m и запазена височина
0.4 m. Изградена е от ломени камъни без спойка. Входът е бил от юг. Укреплението
вероятно е служило за аванпост на крепостта „Сотирград”, от която не се открива
визуално наблюдение на равнината към юг. Двете крепости са свързани чрез стар път
през местността „Демир капия”, която се намира при седловината източно от връх
„Божурица”.
Находки, регистрирани в АКБ се откриват от късножелязна и римска епоха във
вид на единични фрагменти от съдове на грънчарско колело. Паметникът е без статут,
регистриран през 2015 г.
М. Вризка могила на 690 м от Сотиря, без статут.
М. Високи бряг на 540 м и 354 градуса по азимут от кметството на с. Сотиря,
съоръжения без статут.
М. Арамията/Харамията, Гребенец планина, на 3675 м и 55 градуса по азимут от
кметството на село Сотиря; отбранително военно съоръжение, тракийска култура, без
статут.
М. Колопенището, 3190 м и 44 градуса по азимут от кметството на с. Сотиря; укрепена
къща, тракийска култура, без статут.
Късноантична и средновековна крепост Сотирград5 / Градището се намира в
местността „Кале баир”, на 1.85 km североизточно по права линия от центъра на село
Сотиря. Изградена е в крайната западна част на билото на скалист рид, спускащ се на
югозапад и после на запад от височината „Синилка”. Западния скат на рида се спуска
стръмно към Сотирска река. От север и юг склоновете на височината също са стръмни.
На изток тясна и дълга седловина свързва обекта с останалата част на масива.
Крепостта се състои от външно и вътрешно укрепление. Вътрешното е цитаделата на
крепостта и е изградено на върха на височината. То има неправилна четириъгълна
форма с размери 42х29 m и площ от около 1 дка. Крепостните стени се проследяват под
насип с широчина 6 m и височина 1.4 m. Изградени са от обработени камъни за лице,
споени с червен хоросан. Има само една порта в източния край на северната стена,
която е широка 0.9 m и със запазени останки на височина до 0.8 m. Портата е
фланкирана от две квадратни, вътрешни кули, като едната е в североизточния ъгъл. И
двете са силно разрушени. На 12 m източно пред укреплението, личат следи от ров.
Западното дублиращо трасе на пътя, вървящ през Ичеренския проход, минава в
непосредствена близост северно от портата на укреплението. Основния път минава на
2.6 km северозападно от крепостта, която се свързва с него посредством път през
местността „Попска кория”. Във вътрешното укрепление има следи от постройки, както
и във външното. Особено много те са по северния склон на рида. На 2 km западно, в
местността „Юрта” край Сотирската река, личат останките от старо селище. Откритата
керамика в крепостта е ранновизантийска и средновековна българска от периода XIXIV век. На 120 m северозападно от вътрешното укрепление се забелязват останките на
масивен зид, изграден от ломени камъни, споени с червен хоросан. Аналогичен зид е
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открит и на 100 m източно от вътрешното укрепление. И двата зида принадлежат на
крепостната стена, ограждаща външното укрепление, което обхваща доста голяма
площ. Приблизителните му размери са около 170 m в посока север- юг и около 300 m в
посока изток- запад. Крепостта се отъждествява напълно с твърдината Сотирград,
съществувала през Второто българско царство.
Късноантична и средновековна крепост има на връх „Божурица”6, на 1.54 km
източно по права линия от центъра на село Сотиря и на 0.7 km южно по права линия от
крепост „Сотирград”. Изградена е на върха на куполообразно възвишение при
западните склонове на рида „Катъково”. Обекта е с неправилна елипсовидна форма
разположен с дългата страна в посока изток- запад. Има дължина от 24 m, широчина 18
m и площ от около 0.3 дка. Крепостните стени се проследяват под насип. Само от
южната стена има запазени участъци над земята с дължина 5.5 m и запазена височина
0.4 m. Изградена е от ломени камъни без спойка. Входът е бил от юг. Укреплението
вероятно е служило за аванпост на крепостта „Сотирград”, от която не се открива
визуално наблюдение на равнината към юг. Двете крепости са свързани чрез стар път
през местността „Демир капия”, която се намира при седловината източно от връх
„Божурица”.
Има 5 обявени паметника от местно значение – 3 са архитектурно-строителни, 2
са исторически.
село Средорек
С. Средорек има 149 жители (2015 г.).
Намира се на 650 м надморска височина, в Стара планина. Основен поминък е
животновъдството. Вероятно населението е изцяло турско.
Няма данни за налични културни ценности.
Селото е разпръснато по склоновете и това го прави живописно.
село Стара река
С. Стара река има 492 жители (данни от 2015г.).
Старото име на селото е Истарек. След освобождението се прекръства на „Стара
река“ (на самата минаваща през него река). Населението до Освобождението е смесено
— българско и турско, след Освобождението е предимно българско. По-късно се
заселват няколко семейства турци и роми. Най-голямо население е имало в периода
около 1950–1960 г., когато населението му е било малко над 1 000 души.
Животновъдство и дърводобив са основен поминък на населнието.
Има три паметника: един исторически от национално значение – Историческа
местност „Агликина поляна” на 11 км. южно от селото; един обявен от местно значение
археологически и групов археологически – Късноантична защитна преграда с
укрепление/края на IV- VI в./, 4 км. южно при м.”Демир капия” и м. „Мадана”; и един
деклариран, некатегоризиран художествен - Църква "Успение Богородично", завършена
през януари 1878 г.
Характерна е дървената възрожденска къща. Плановата схема и образът на
архитектурата са довели до понятието старорешка къща за обозначаване на
типологичната група, характерна за Стара река, Кипилово и Нейково. Сегашното
състояние на външния видна на малкото запазени подобни къщи е незадоволително –
свалени са дървени обшивки, полетата на паянтовите конструкции са запълнени с
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единични тухли с очевидно намерение да бъдат измазвани. Тежестта на пълнежа е
огънала някои от дървените греди. В това състояние те са очевидно от поне три
десетилетия. Без да са обявявани за архитектурно-строителни паметници, поддръжката
им под режим би довела до опазване на регионалния тип къща и до впечатляващо
въздействие, особено в махалата източно от реката и по ул. „Христо Ботев“.
В двора на църквата "Успение Богородично" има паметник на загиналите във
войните 1912 - 1918 г.
село Старо село
С. Старо село има 228 жители (2015 г.).
Старото име на селото е „Мехрем бей чифлика“. Днешното си име носи заради
множеството останки от антични сгради в него и землището му, въпреки че официални
документи не ги отчитат. Основно това са останки от трако-римския период. Има и
няколко тракийски гробни могили. През 1988 г., при изкопни работи е разкрит зидан с
каменни плочи водопровод от римски тип, по който все още е имало вода.
В АКБ има спомената Местност „Гюрлуджука“ (700 м северозападно от селото);
Кадастрален номер: 20.20.69081, паметник без статут и още 5 могили – паметници с
национално значение (1959–1991–1992; ДВ ПМС 1711); Могила „Кюптърла“, западно
от селото – паметник с национално значение (1985–1992; ДВ ПМС 1711); „Могилата“,
520 м източно – паметник с национално значение (1952–1992; ДВ ПМС 1711); Дядо
Цонева могила, м. Мещелика, 820 м североизточно – паметник с национално значение
(1959–1991–1992; ДВ ПМС 1711); Янкова могила, 1550 м югозапад – паметник с
национално значение (1959–1991–1992; ДВ ПМС 1711); „Авлан“ на 1100 м източно –
паметник без статут
Имало е активно антифашистко участие на хора от селото и с това се свързва
единственият обявен некатегоризиран исторически паметник - Лобно място "Кокарчово
дере" на 3 км. югозападно от селото.
село Струпец
С. Струпец има 310 жители (данни от 2015 г.).
По време на османската власт Струпец е било наричано Срупча. Разположено
е в северното разклонение на Сърнена гора, на височина 200 м над морското равнище.
Отстои на 25 км от Сливен. Сведения за селото се срещат в турските регистри от 1591,
1609 и 1666, под името Сорупча, Ситрибче и Сирбиче.
Има три обявени паметника с местно значение. Два са исторически и един е
архитектурно-строителен от античността и средновековието – Римска срепост на 1 км
северно от селото.
село Тополчане
С. Тополчане има 3131 жители (2015 г.).
Селото е разположено в източната част на сливенското поле, на 2,5 km южно от
източно-старопланинската седловина Гребенец, в подножието на връх Катъгово – втори
по височина след връх Гаваните, висок 1034 m. Селото и землището му са богати на
подпочвени води.
Екипът на експедиция ТЕМП през 2007 в Далакова могила край Тополчане
попада на царско погребение. Намерени са златна маска, принадлежаща вероятно на
тракийския владетел Терес II, 2 златни фиали, 2 сребърни ритона с позлата и др. В
други могили в околността също са открити интересни находки. Разкопките са
продължили и през сезон 2008-2009.
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Сред многото глинени съдове впечатление правят 5-те пищно изрисувани
леканета, които са сред малкото, намерени в България.
В Танева могила са открити 3 бронзови пръстена и единствен по рода си глинен
ритон с глава на кон и тяло на петел. Начелникът, моделиран във формата на двойна
брадва (лабрис) свидетелства, че конят е принадлежал на владетел, а от там – и
ритонът.
В м. Орешака на с. Тополчане (АКБ) е открита археология, датирана в
късножелязна епоха и Римската епоха (III-IVв.) Обявен е като паметник с национално
значение.
В други могили около селото също са намерени тракийски погребения с много
накити и глинени съдове – амфори и делви. В Божкова могила са намерени основите на
храм, разрушен в древността.
• В м. Градището/Дурешкото кале; 3480 м и 37° по азимут от църквата Св.
Димитър в с. Тополчане има обявен ПК с национално значение (03.04.2016),
регистриран 2015; Средновековие (края на IV-XIV век).
В списъците на НИНКН фигурира само един обявен с местно значение
исторически паметник - Къщата на Панайот Пангалов.
Възпоменателни плочи на 3 подофицери и 31 редници загинали в Балканските
войни 1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г. Поставени са през 1939
г. на входа на общинското управление, по проект на отделение „Военни музеи,
паметници и гробове“ - Министерство на войната. Войнишки паметник е открит на
01.01.1950 г. в Балкана. През 1966 г. паметникът е преместен в центъра на селото.
Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“, основано на 22 март 1860 г. През
2010 година училището чества 150-тата си годишнина. Към читалище Д-р Петър Берон
има сформирани женска певческа група, детска певческа група, кукерска група.
село Трапоклово
С. Трапоклово има 418 жители (2015 г.). Намира се в полите на Стара планина.
Селото има 13 декларирани некатегоризирани паметници от археологически тип
(две селища от късножелязната епоха (VI - Iв. Пр.н.е.), римския период и българското
средновековие от XI-XII в. на 2,4 км южно от селото в м."Бъзака" и на 3,4 км южно от
селото в м. „Ясаците“; Защитна кула-наблюдателница късната античност V VI в. на 2
км запад-северозап от селото върху връх "Св.Илия" на Гребенец планина; както и
могилни некрополи) и един от художествен вид - Църква "Св.Параскева".
В АКБ в м. Могилите има два могилни некропола без статут (2010 г.). В м.
Могилец (Кадастрален номер: 20.20.73016) има обявен паметник с национална
значение – група могили. Със статут паметник с национална значение е и Русчова
могила (Кадастрален номер: 20.20.73016), както и могили в м. Бъзака, Попова могила,
м. Кичи герен, м. Алчака, нива Кошитата, (1959 и 1991 г.), Дрелчева могила (1991),
Всяка година през месец февруари в селото се провеждат традиционните кукерски
игри.
село Чинтулово
С. Чинтулово има 1335 жители (2015 г.). Намира се в подножието на Източна
Стара планина. Старото му име е Касъмово.
Почитат се светиите Илия и Димитър. Димитър бил наричан от турците „Касъм”
и гробът му се почитал както от българите, така и от турците.
В околностите на селото се намира манстир "Св. Пророк Илия", построен през
1830 година. Изоставен, се самосрутва през 1965 г. През 1999 г. манастирът бива
възстановен.
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Има три археологически паметника, два от които обявени с национално значение:
Надгробна могила при южните покрайнини на селото на западния край на селските
гробища и "Нанчовата могила" ("Голямата могила") на 2,5 км. източно от селото в на
м."Мочура", вдясно от шосето към гр.Сливен, на 350 м. западно от т.н. Нанков кантон.
Декларираният паметник е също значим – Крепост от късната античност и българското
средновековие "Калето" на 5 км. североизточно върху рид между потоците "Дядо
Мунчова брада" и "Кованлъка".
В АКБ в м. Големия канал има регистрирани 6 могилини некропола, без статут.
Една могила, без статут, има и в м. Лозенско дере, на 500 м. от селото.
Възпоменателна плоча на 4 подофицери и 14 редници, загинали в Балканските
войни 1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г. е поставена през 1937 г.
на общинското управление, по проект на скулптора Ципоранов.
село Чокоба
С. Чокоба има 431 жители (ГРАО 2015 г.).
Селото няма стари наименования. На пътя на Юг се намира местността "Юрта".
На запад има географска забележителност наречена от местното население "Острият
Камък". За тази забележителност има легенда, че Крали Марко замерил с камък от
Ямбол сестра си и този камък е "Острият камък". А малка част от камъка паднала и сега
се намира в края на селото.
Има предположения, че селото е съществувало преди Христа. На негово място е
имало селище от траки наречено "Юрта" и също римско селище на легионери. При
управлението на хан Крум селото е част от Първото Българско Царство. От тогава няма
намерена информация за селото.
Няма официални данни за наличие на културни ценности в списъците на
НИНКН.
В селото има народен асамбъл, наречен „Панайот Хитов”.
Храмове
Преобладаваща част от населението на общината е православно като гр. Сливен
е център на Югоизточната епархия. В рамките на града са изградени четири
православни църкви. Всички храмове в града, са с над стогодишна история и са
обявени за паметници на културата.
Изграденият през 1832 г. в центъра на гр. Сливен катедрален храм „Свети
Димитър” е централният храм на Сливен. В един от старите сливенски квартали „Ново
село” се намира православният храм „Света София”, обявен за архитектурен паметник
от национално значение.
В община Сливен са регистрирани 13 вероизповедания съгласно Закона за
вероизповеданията в Република България. На територията на общината не е изградена
Джамия, функционират молитвени домове.
2.9. НАСЕЛЕНИЕ И ЧОВЕШКО ЗДРАВЕ
Доброто здраве е необходимо условие за лично и обществено благополучие, а
защитата на здравето на населението от всички възрастови и социални групи в община
Сливен посредством функциите на системата на здравеопазването е реализация на едно
от фундаменталните човешки права. Безспорно е значението на здравето и качеството
на живота за икономическото развитие, социалнoто единство, устойчивостта и
сигурността на общината.
Само по себе си здравето е сложна и многофакторно обусловена категория.
Световната здравна организация, дефинирайки още през 1949 г. здравето като
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”състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не само
отсъствие на заболяване или недъг”, подчертава позитивната страна на здравето (здраве
и при здравите, а не само за болните), както и трите аспекта на здравето – физически соматично здраве, душевен - психично здраве и обществено-икономически и
политически - социален.
Човешкото здраве зависи от сложен комплекс от ендогенни (вътрешни,
произтичащи от индивида), етогенни (поведенски) и екзогенни (външни) фактори.
Наследствеността и собственият биологичен потенциал на индивида обуславят или
влияят върху възникването и развитието на редица болести и състояния.
Поведенческите фактори като тютюнопушене, вредна консумация на алкохол,
непълноценно хранене, недостатъчна физическа активност, нездравословен труд и
почивка са в пряка връзка с развитието на хроничните заболявания, които са основна
причина за смъртност и ниско качество на живот в нашата страна и в Европа. Тези
рискови фактори се утежняват допълнително от предпоставящите ги социалноикономически, както и от определени екологични фактори. Външните фактори,
оказващи влияние върху здравето, са екологични (физико-химични фактори на околната
среда) и социални-икономически (в т.ч. образование, работа, доход, семейство) и
системата на здравеопазване. Социално-икономическите фактори за здравето на човека
се обуславят от обществените отношения, в които се включва индивидът, от неговата
социална среда и възможностите му да учи, да работи и да участва в обществения
живот, да има дом и семейство. Според изследвания на СЗО социално-икономическите
фактори на окръжаващата среда имат най-съществено влияние върху здравето на
гражданите (50 %), като бедността и безработицата се считат за едни от най-важните
социални детерминанти и рискове за здравето.
Здравеопазването, като един от външните фактори, представлява система от
медицински и немедицински, научни и приложни дейности, организирани от
обществото, която произвежда здравни услуги и резултати главно във вид на
подобрения на здравето. Здравната система задоволява потребностите на хората за
тяхното количествено и качествено възпроизводство и по този начин влияе и върху
другите две сфери – на материалното и на духовното производство, осигурявайки
основния производствен фактор – човека.
Поради хетерогенния състав на факторите, обуславящи здравето, делът на
здравната система за решаване на здравни проблеми и генериране на здравни
подобрения (например намаляване на смъртността) е не повече от 10-15%.
Здравеопазването, поради специфичния си предмет на дейност, продължава да се
възприема основно като социална, т.е. неикономическа дейност..
Съвременните икономически схващания обаче възприемат разширено разбиране
на икономиката, включващо и неикономически дейности (образование, здравеопазване,
култура, медии), като оценяват тези неикономически фактори за развитие на
обществото като съществени за цивилизационния процес. Здравето, както и
образованието, се разглежда като ресурс, въпреки че няма материален субстрат и е
неделимо от човека, който определя количеството и функционалните характеристики на
работната му сила.
Връзката между икономиката, здравето и здравеопазването е двупосочна.
Безусловна е зависимостта на здравните резултати от развитието на икономиката. Тази
еднопосочна зависимост обаче не бива да се абсолютизира, тъй като икономическата
среда и богатството на обществото не са единствената детерминанта на здравето.
Въпреки значителното нарастване на здравните разходи в развитите страни, достигащи
до 13-14% от БВП (напр. САЩ), е налице намаляваща полезност от вложените в
здравеопазването ресурси по отношение на здравните резултати, т.е. на подобренията в
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здравето на хората. В този смисъл е важно акцентирането върху обратната връзка на
въздействие на здравето и здравеопазването върху икономиката и икономическия
растеж. В процеса на историческо развитие на икономическата теория се натрупват все
повече теоретични и емпирични аргументи, доказващи ролята на здравето и на
здравеопазването като фактори за конкурентоспособност и икономически растеж.
Налага се становището, че осигуряването на добро здраве е важен фактор за
успешната бъдеща трудова заетост и професионална реализация, както и за
дългосрочния потенциал за развитие на отделния човек, организация или държава в
глобалната икономика. От края на 80-те години по методика на ООН здравето е
включено като един от фундаменталните измерители на индекса на човешкото развитие.
Също така то, чрез показателя “продължителност на живота”, се приема като един от
най-съществените показатели на качеството на живота.
На здравето на населението все повече следва да се гледа не като на съпътстващ
продукт на благоденствието, а като на нещо, което е и вложение в бъдещия
икономически растеж. Допълнителните инвестиции за по-добро здравеопазване за
населението са необходими не само от социални и етични съображения, но в
дългосрочен план те ще да допринесат за подобряване на конкурентоспособността на
община Сливен в икономическо отношение. Необходим е качествено нов общински,
регионален и национален подход към финансирането на здравеопазването, основан на
разбирането, че здравните разходи са инвестиция, която се възвръща чрез „добавени
години живот в добро здраве“ за гражданите и чрез преки икономически резултати,
водещи до подобряване на благосъстоянието на цялото население в региона.
В отговор на тези нови аргументи за икономическата значимост на инвестициите
в здравеопазването Стратегията „Здраве 2020“ на Европейския регионален комитет на
СЗО акцентира върху насърчаване и инвестирането в здравето на хората през целия им
живот и реализиране на основни демократични ценности – солидарност, устойчивост и
равнопоставеност.
Здравословното състояние на населението не варира случайно, а се дължи на
систематичните разлики при разпределението на факторите, оказващи влияние върху
него:
Условията на живот и труд оказват влияние върху здравето чрез преки и
косвени физически и психологични механизми, като някои фактори действат
изключително дългосрочно, понякога през целия живот на общността и индивида.
Наличието на фактори, които оказват влияние върху здравето, се различава в
зависимост от мястото, на което хората живеят, както и от тяхната професия.
В община Сливен все още част от населението, главно от ромския етнос, дори и
в малък относителен дял, няма достъп до чиста и обеззаразена вода с гарантирани
стандартни микробиологични и физико-химически показатели, жилища с достатъчна
площ и санитарни помещения, електроенергия на приемливи цени, възможности за
подходящо отопление, студо- и хидроизолация и живее в нехигиенични влажни,
пренаселени жилища, с близост до домашни и скитащи животни и недепонирани
отпадъци.
Незадоволителните условия на труд оказват негативно влияние върху здравето,
като това е свързано със слабия контрол върху работната среда, неравномерното
разпределение на усилия и възнаграждения и излагането на физически и
психологически рискове на работното място. От друга страна стабилното управление,
добрите условия на труд и наличието на силни социални мрежи на работното място
могат да окажат положително влияние върху здравето.
Типовете здравно поведение като начин на хранене, нива на физическа активност,
тютюнопушене, употреба на алкохол и сексуално поведение са повлияни от социално-
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икономическите и културните фактори. Това може отчасти да обясни разликите между
здравословното състояние на отделните социални групи. Според повечето изследвания
индивидуалното поведение може да бъде причина за 25-35% от разликите при
здравословното състояние на гражданите.
Психосоциални фактори, като негативни житейски събития, чувство на изолация
и маргинализация, липса на контрол върху събитията от живота и трудният достъп до
работа, в значителна част от случаите за оскъдно възнаграждение, могат да допринесат
за влошаването на здравето.
Наличието на инфраструктура - като сграден фонд и транспорни възможности,
високотехнологично медицинско оборудване и достатъчен брой квалифициран
медицински персонал, достъпът до качествено здравеопазване за всички граждани,
независимо от дохода, социалния статус, местонахождението и националността им, е от
съществено значение за преодоляване на съществуващите значителни неравенства по
отношение на здравето. Едновременно с това са необходими мерки по отношение на
различните фактори, които пораждат неравенства или ги задълбочават, в т.ч. политики,
насочени към преодоляване на социалните и селищните различия.
Подобряването на здравето е свързано със сериозни предизвикателства от научно
и медицинско естество, но и с откриващи се значителни икономически възможности.
Подходящите инвестиции ще доведат не само до подобряване на здравното състояние
на определена възрастова или социална група граждани за известен период, но и до подълъг и по-продуктивен живот, с което ще се преодолее в известна степен и недостига
на образована и квалифицирана работна сила. Ако хората живеят в по-добро здраве, те
ще са в състояние да продължат да дават своя принос за икономиката с напредването на
възрастта като работници, доброволци и потребители.
2.9.1. Население - численост и социо-демографска структура
Към териториалния обхват на община Сливен се включват 45 населени
места, от които два града - общинският център гр. Сливен, гр. Кермен и 43 села.
Съотношението между населението в общината по местоживеене е в полза на градското
население, което към 01.02.2011 г. формира 74,6%, равняващи се на 93 421 д. от
жителите в общината, при стойност от 31 847 д., или 25,4% население в селата. В
рамките на общинския център живеят 91 620 д., които формират 98,1% от градското
население в община Сливен, докато на територията на другия град в общината Кермен, живеят 1 801 д., равняващи се на 1,9% от
градското население. Посочените стойности ясно разкриват съществуващите
дисбаланси в териториалното разпределение на населението както между градовете и
селата в общината, така и между двата града в рамките на община Сливен.
Според последните статистически данни за протичащите демографски процеси в
България, към 31.12.2013 г. в община Сливен живеят 123 122 д., които формират 63,5%
от населението на областта /193 925 д./. Тоест отчита се ръст в рамките на 0,1
процентни пункта в дела, който жителите на общината, формират от населението на
областта. Този ръст не се дължи на увеличаване в броя на населението на общината, а
на по-бързия темп, с който намалява населението на областно ниво, спрямо отчетеното
намаление за общината. В резултат на промяната в броя на населението се наблюдава и
изменение в съотношението между градското и селското население на територията на
общината. Към 31.12.2013 г. градското население формира 74,2%, равняващи се на 91
394 д., спрямо стойност от 25,8%, или 31 728 д. за територията на 43-те села.
Следователно, в периода 01.02.2011-31.12.2013 г. жителите на двата града в общината,
намаляват с 2 027 д., равняващи се на 2,2%. От друга страна, отчетеното намаление на
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населението в селата е в порядъка на 119 д., съставляващи 0,4%.
В периода между последните две преброявания на населението /2001 г. - 136 148
д. и 2011 г. - 125 268 д./, жителите на община Сливен намаляват с 10 880 д., формиращи
близо 8,0%. На общинско ниво, изследваният показател се отличава с по-благоприятни
стойности, спрямо средните за област Сливен и с по-тревожни стойности, в сравнение с
тези за Югоизточния район от ниво 2 и за страната.
Жителите на община Сливен продължават да намаляват и в периода 01.02.201131.12.2013 г., като отчетеното намаление е в рамките на 2 146 д., равняващи се на 1,7%.
Към 31.12.2013 г. населението на община Сливен формира 1,7% от това на България,
11,6% от жителите на Югоизточен район от ниво 2 и 63,5% от жителите на областта.
Таблица: 2.10.1. Население на по постоянен адрес към 01.02.2011 г.
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Към териториалния обхват на община Сливен се включват 45 населени места, от
които два града - общинският център гр. Сливен, гр. Кермен и 43 села. Съотношението
между населението в общината по местоживеене е в полза на градското население,
което към 01.02.2011 г. формира 74,6%, равняващи се на 93 421 д. от жителите в
общината, при стойност от 31 847 д., или 25,4% население в селата. В рамките на
общинския център живеят 91 620 д., които формират 98,1% от градското население в
община Сливен, докато на територията на другия град в общината - Кермен, живеят 1
801 д., равняващи се на 1,9% от
градското население. Посочените стойности ясно разкриват съществуващите
дисбаланси в териториалното разпределение на населението както между градовете и
селата в общината, така и между двата града в рамките на община Сливен.
Според последните статистически данни за протичащите демографски процеси в
България, към 31.12.2013 г. в община Сливен живеят 123 122 д., които формират 63,5%
от населението на областта /193 925 д./. Тоест отчита се ръст в рамките на 0,1
процентни пункта в дела, който жителите на общината, формират от населението на
областта. Този ръст не се дължи на увеличаване в броя на населението на общината, а
на по-бързия темп, с който намалява населението на областно ниво, спрямо отчетеното
намаление за общината.
В резултат на промяната в броя на населението се наблюдава и изменение в
съотношението между градското и селското население на територията на общината.
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Към 31.12.2013 г. градското население формира 74,2%, равняващи се на 91 394 д.,
спрямо стойност от 25,8%, или 31 728 д. за територията на 43- те села. Следователно, в
периода 01.02.2011-31.12.2013 г. жителите на двата града в общината, намаляват с 2 027
д., равняващи се на 2,2%. От друга страна, отчетеното намаление на населението в
селата е в порядъка на 119 д., съставляващи 0,4%.
В периода между последните две преброявания на населението /2001 г. - 136 148
д. и 2011 г. - 125 268 д./, жителите на община Сливен намаляват с 10 880 д., формиращи
близо 8,0%. На общинско ниво, изследваният показател се отличава с по-благоприятни
стойности, спрямо средните за област Сливен и с по-тревожни стойности, в сравнение с
тези за Югоизточния район от ниво 2 и за страната.
Жителите на община Сливен продължават да намаляват и в периода 01.02.201131.12.2013 г., като отчетеното намаление е в рамките на 2 146 д., равняващи се на 1,7%.
Към 31.12.2013 г. населението на община Сливен формира 1,7% от това на България,
11,6% от жителите на Югоизточен район от ниво 2 и 63,5% от жителите на областта.
2.9.2. Етнически състав на населението в община Сливен.
Данните за етническата и конфесионалната структура на населението на община
Сливен са резултат от самоопределението на лицата, взели участие в последното
преброяване на населението през 2011 г. В тази връзка следва да отбележим, че
въпросът за етническото и конфесионалното самоопределение, е право на личен избор
на преброявания дали да посочи етническата и религиозната група, към които се
самоопределя. По данни на НСИ в община Сливен отговор на въпроса за своята
етническа принадлежност са дали 107 276 д., или 85,6% от жителите на общината.
Най-голям дял от лицата отговорили на въпроса за своята етническа група към
01.02.2011 г. заемат лицата, самоопределили се към българската етническа група 82,7%, равняващи се на 88 750 д. От отговорилите. Посоченият дял се характеризира с
по-висока стойност за средната за област Сливен /76,6%, равняващи се на д. от
отговорилите 132 697 д./, и с по-ниска стойност спрямо средната за страната /84,8%/.
Втора по численост се нарежда ромската етническа група, към която по време на
последното преброяване, са се самоопределили 12 153 д. формиращи 11,3% от далите
отговор на въпроса за своята етническа принадлежност. Посоченият брой на общинско
ниво, формира 59,3% от ромското население в областта.
Отчетеният дял на ромското население е по-нисък от средния за областта /разлика с
0,5%/, където представителите на ромската етническа група формират 11,8% /20 478 д./
от отговорилите. На фона на относителния дял на ромското население на национално
ниво /4,9%/ обаче отчетената стойност за община
Сливен се явява значително по-висока /разлика в порядъка на 6,4 процентни пункта.
Анализирайки броя на представителите на ромската етническа група в общината,
следва да
обърнем внимание на обстоятелството, че поради правото на преброяваните лица да се
самоопределят, или да не посочат етническата си принадлежност, част от ромското
население се самоопределя към българската или турската етническа група. Тази
практика в известна степен нарушава коректността на
посочените стойности. В тази връзка можем да твърдим, че делът на ромското
население в област Сливен, надхвърля отчетените 11,8%, и в действителност достига
над 20%.
Високият дял на ромското население в община Сливен се свързва с проявата на
специфични демографски проблеми, характерни за представителите на тази етническа
група. Сред тези проблеми се открояват най-вече: високата раждаемост на ромското
население и много високата ранна раждаемост с възраст на родилките между 12 и 18
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години, както и високият дял на абортите. С тревожно висока стойност се
характеризира и детската смъртност, която е резултат най-вече от ниското качество на
жизнената среда,
в която живеят голяма част от ромите. Тези демографски проблеми, протичат
успоредно с проявата на редица социално-икономически трудности, сред които: ниска
степен на образованост, безработица, ниски доходи или липса на такива, нисък здравен
и социален статус. С цел намаляване влиянието на посочената комбинация от
неблагоприятни фактори и предотвратяване на риска от социална изолация на ромите, е
разработена Стратегия на област Сливен за интегриране на ромите 2012-2020 г. В
Стратегията са определени следните шест приоритетни области на развитие:
образование; здравеопазване; жилищни условия; заетост и социално включване;
върховенство на закона и недискриминация; култура и медии.
Турската етническа група е трета по численост, като към 01.02.2011 г., към нея
са се
самоопределили 4 209 д., или 3,9% от лицата, отговорили на въпроса за етническата си
принадлежност. Посочената относителна стойност /%/, отрежда на община Сливен
последно място сред четирите общини в областта.
Делът на турското население на общинско ниво е по-нисък от средния за
страната /8,8%/, както и от средния за областта /9,7%/. Броят на представителите на
турската етническа група на територията на общината формира 25,1% от лицата,
самоопределили се към тази група на областно ниво /16 784 д/.
Разгледаните три етнически групи /българска, ромска и турска/ формират близо
98% от преброяваните лица, които са се възползвали от възможността да
самоопределят своята етническа група. Към категорията ,,друга етническа група‘‘ се
отнасят 1,4% /1 515 д. от отговорилите/, а други 0,6%, равняващи се на 649 д., не са
дали отговор на въпроса, засягащ тяхната етническа принадлежност.

Етническа структура на населението към 01.02.2011 г.
По данни на последното преброяване на населението броят на лицата, дали
отговор на въпроса за своето вероизповедание е 86 933 д., които формират 69,4% от
населението на общината /125 268 д./.
Най-голям дял заемат лицата, самоопределили се към източноправославното
вероизповедание 76,6% /66 552 д./ от отговорилите. На следващо място се нареждат
лицата, които са заявили, че нямат вероизповедание - 7 367д. /8,5%/, както и тези, които
не са се самоопределили - 6 227 д. /7,2%/. На следващо място с относителен дял от 4,3%
от отговорилите се нареждат лицата с протестантско вероизповедание /3 757 д./. Към
мюсюлманското вероизповедание са се самоопределили 2 471 д., или 2,8% от
отговорилите на въпроса за своето вероизповедание. Последно място заемат лицата,
изповядващи католицизма с 0,5% /404 д./.
2.9.3. Естествен прираст на населението в община Сливен
Естественият прираст на населението - разликата между броя на
живородените и броя на умрелите лица, се отличава със своята изключително важна
роля, както върху броя на населението, така и върху характеристиките на
демографските процеси като цяло. През всички години на периода 2000-2013 г.,
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естественото движение на населението на община Сливен, се отличава с отрицателна
стойност, която варира между -25 д. през 2007 г. най-благоприятна, и -251 д. през 2010
г. - най-тревожна стойност за целия 14 годишен период. Изключение от посочената
тенденция, прави само 2006 г., когато естественият прираст е със стойност ,,0‘‘, т.е.
броят на живородените и броят на починалите е еднакъв. През 2013 г. намалението на
населението в резултат на естествен прираст е -209 д. Посочената стойност се отличава
с незначителна промяна спрямо предходната 2012 г., котаго е била -207 д.
Коефициентът на естествен прираст на населението в община Сливен
варира между 0‰ през 2006 г.- годината, в която броят на живородените, е равен на
броя на умрелите, и -2,0‰ през 2010 г., когато е отчетена най-голяма разлика между
броя на живородените и умрелите лица. През последната изследвана 2013 г.,
коефициентът е в порядъка на -1,7‰, като стойността остава непроменена спрямо
предходната 2012 г. От фиг. 10 се визуализира значително по-ниската стойност на
показателя от тази за област Сливен, Югоизточен район на планиране и Р България.
2000 2001 2002 202000 2

Естествено движение на населението на община Сливен в периода 2000 г. – 2013 г.

Механично движение на населението на община Сливен в периода 2000 г. – 2013 г.
Механичният прираст на населението на община Сливен се характеризира със
стойност, варираща между -54 д. през 2006 г., когато е отчетена най-ниската стойност на
показателя, и -1 752 д. през 2004 г., когато прирастът достига най-тревожна стойност за
целия 14 годишен период. Броят на заселените през последната изследвана 2013 г., е 1
369 д., при 1 929 д. изселени, в резултат на което механичният прираст отново се
отличава с отрицателна стойност от -560 души. През 2010 год. броят на лицата,
напуснали общината - 3 326 д., е най-висок за целия период. През следващата 2011 г.
започва постепенно намаление в броя на изселените и респективно се отчита намаление
на отрицателната стойност на механичния прираст. Може да се приеме обаче, че
наблюдаваното намаление в броя на изселилите се през последните няколко години се
дължи на намаляването на населението в активна възраст, което проявява склонност
към миграция към по-големи градове - Бургас, Варна, София или в чужбина.
Особено тревожно по отношение на механичния прираст се явява
обстоятелството, че миграцията на жени в детеродна възраст оказва задържащ ефект
върху възпроизводствения процес на територията на общината. Продължаващото
влияние на наблюдаваната тенденция ще окаже отрицателно въздействие, както върху
стойностите на раждаемостта, така и върху цялостния характер на протичащите
демографски процеси на територията на община Сливен.
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В разработения „Общински план за развитие на община Сливен 2014-2020“ са
представени следните резултати от прогнозиране на броя на населението в общината
чрез методите на математическото моделиране:
- Песимистичен вариант: 2040 г. – 82 323 души
- Коригиран вариант: 2040 г. – 115 242 души.
Отбелазва се, че много по-вероятна е геометричната коригирана прогноза оптимистична, която предвижда достигане до един минимум от население около 2024 г.
от около 106 500 души, след което протича процес на стабилизиране и връщане до броя
на население към 2014 г., но с много по-благоприятна демографска структура.
2.9.4. Полово - възрастова структура на населението в община Сливен
Към 01.02.2011 г. в община Сливен живеят 60 963 мъже, формиращи 48,7% от
жителите на общината и 64 305 жени, равняващи се на 51,3%. Възрастовата структура в
община Сливен се отличава с ясно изразена неблагоприятна тенденция на застаряване
на населението. Към 01.02.2011 г. най-голям дял от жителите на общината – 11,3%,
равняващи се на 14 204 д., попадат във възрастовата група на 70 и повече години. На
второ място се
нареждат хората на възраст между 55 и 59 години - 8 974 д., или 7,2% от жителите на
община Сливен. Голям е броят на населението във възрастовата група 60-64 г. - лицата,
които предстои да влязат в надтрудоспособна възраст - 8 908 д., които съставляват 7,1%.
От друга страна, към същата дата във възрастовата група между 0 и 4 годишна възраст
попадат близо 6% /7 466 д./ от жителите на общината.
Разпределението на населението в различните възрастови групи по пол се
отличава с по-голям брой на мъжете в осем от разгледаните възрастови групи. Найсъществена разлика между мъжете и жените се наблюдава при хората на възраст между
20 и 24 години, където мъжете /4 020 д./ формират 53,3%, при стойност от 46,7% /3 527
д./ за жените. Съществени различия в разпределението на населението по пол се отчита
и във възрастовата група 25-29 г., където броят на мъжете /4 179 д./ надвишава с 345 д.
този на жените /3 834 д./ и формира 52,2% от хората в тази възрастова група. В резултат
на малката разлика в броя между мъжете и жените в две от разглежданите възрастови
групи /35-39 г. и 45-49 г./, разпределението на
населението в тези две групи по пол се отличава с еднакъв дял от по 50 %.
Разпределението на жителите на общината по пол се отличава с ясно изразен
превес на жените в пет от изследваните възрастови групи, включващи населението от
50-54 г. до 70 и повече навършени години включително. Особено тревожно се явява
обстоятелството, че с увеличаване на възрастта /възрастови групи 60-64 г., 65-69 г., 70 и
повече години/, броят на мъжете намалява драстично за сметка този на жените. Найсъществено различие в това съотношение се наблюдава при хората на 70 и повече
навършени години, където броят на жените /8 738 д./ формира 61,5% и надвишава с 3
272 д. броя на мъжете /5 466 д./, които съставляват 38,5% от населението в
разглежданата възрастова група. Посочените стойности ясно свидетелстват за поголямата продължителност на живот при жените и респективно за по-високата
смъртност при мъжете на територията на община Сливен.
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Полово – възрастова структура на община Сливен към 01.02.2011 г.
Разгледаните особености на жителите в община Сливен по пол и възраст
намират пряко отражение в структурата на представената полово-възрастова структура
на населението. В тази връзка прави впечатление както по-големият брой и
респективно дял на жените в определени възрастови групи, така и по-големия дял на
хората, попадащи във възрастовите групи 60-64 г. и 70 и повече години, спрямо лицата
на възраст между 0-4 и 5-9 годишна възраст.

Полово – възрастова пирамида на населението на община Сливен към 01.02.2011 г.
В ролята на важен елемент от извършвания анализ на възрастовата структура на
населението в община Сливен следва да се разглежда разпределението на хората в
различните възрастови групи по населени места. Изясняването на спецификите, с
които се отличава възрастовата структура на населението на територията на 43-те
селища демонстрира съществуващите териториални дисбаланси между броя на
населението в различните възрастови групи в община Сливен. Населеното място, което
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се характеризира с най-благоприятна възрастова структура на територията на общината
е общинският център гр. Сливен. Към 01.02.2011 г. лицата на възраст между 0 и 14
години - 14 583 д. формират близо 16% от жителите на града и 68,8% от населението на
тази възраст в рамките на общината /21 189 д./. По отношение на относителния дял на
населението в тази възрастова група с най-благоприятна структура се отличават селата:
Сотиря – 38,3% /802 д./, Чинтулово - 28,5% /369 д./, Селиминово - 27,9% /413 д./,
Тополчане - 26,4% /790 д./, Самуилово - 22,5% /475 д./, Крушаре - 20,3% /418 д./, Жельо
войвода - 17,1% /419 д./. От гледна точка броя на населението във възрастовата група 014 г., второ място след общинския център, заема с. Сотиря с 802 д., следвано от с.
Тополчане със 790 д., които формират съответно 3,8% и 3,7% от лицата в разглежданата
възрастова група в общината. Броят на жителите на възраст между 0 и 14 години в
рамките на град Кермен е 257 д., които формират 14,3% от населението на града и 1,2%
от лицата в изследваната възрастова група на територията на община Сливен.
Сред селищата, които се отличават с най-неблагоприятна възрастова структура
/най-малък дял на населението от 0 до 14 години, за сметка на населението на 65 и
повече години/, се открояват селата Бозаджии, където лицата на възраст между 0 и 14
години - 3 д., формират 3,6%, при стойност от 40 д., или 48,2% за лицата на 65 и повече
години, и Раково, където във възрастовата група 0-14 г. попадат 3 д., или 8,3% от
населението, спрямо 23 д. на възраст над 65 години, които съставляват близо 64% от
жителите на селото. Със сходни особености във възрастовата структура се отличава и с.
Зайчари, където лицата между 0 и 14 години са 8 д., които обаче на фона на малкия
брой население /44 д. общо/, формират 18,2% от жителите при стойност от 15 д. или
34,1% за хората на 65 и повече навършени години.
Град Сливен е населеното място, което се отличава с най-голям брой жители на
възраст 65 и повече навършени години - 13 355 д., които формират 14,6% от
населението на града, и 65,7% от лицата в тази възрастова група в общината /20 331 д. /.
На следващо място се нарежда с. Жельо войвода - с 615 д. на възраст 65 и повече години
или 3% от населението в разглежданата възрастова група на общинско ниво. С голям
брой население над 65 г., се отличават и населените места: гр. Кермен - 434 д., с.
Крушаре - 390 д., с. Тополчане - 357 д., с. Бяла - 292 д., с. Самуилово - 286 д., с.
Гавраилово - 281 д., с. Блатец - 214 д. Тези стойности на възрастовата структура по
населени места ясно свидетелстват за тенденция на застаряване на населението на
посочените населени места в община Сливен.
Важен структурен елемент на извършвания демографски анализ на територията
на община Сливен, се явява коефициентът на демографско заместване,
характеризиращ възпроизводството на трудовите ресурси. Той отразява
съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст /15-19 г./ и броя на
излизащите от трудоспособна възраст /60-64 г./. Според данни от последното
преброяване към 01.02.2011 г. стойността на коефициента на демографско заместване за
община Сливен е 80,4%, т.е. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст се заместват
от 80,4 лица, влизащи в трудоспособна възраст. Тази стойност е по-благоприятна
спрямо средната за България и за Югоизточния район от ниво 2 и по-негативна в
сравнение със стойността на показателя, отчетена на областно ниво.
Друг важен демографски показател е коефициентът на възрастова зависимост
на населението, който отразява съотношението между лицата във възрастовите групи
под 15 г. и 65 и повече години на 100 лица от населението между 15 и 64 г. По данни от
последното преброяване, към 01.02.2014 г. броят на лицата на възраст под 15 години в
община Сливен е 21 189 д., докато този на лицата, попадащи във възрастовата група 65
и повече навършени години е 20 331 д. От друга страна, броят на хората, включващи се
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във възрастовата категория 15-64 години е 83 748 д. Следователно коефициентът на
възрастова зависимост на населението на община Сливен е 49,6%, т.е. на 100 лица на
възраст 15-64 г. се падат близо
50 лица на възраст под 15 и на 65 и повече навършени години.
замесВъзрастовата структура на територията на община Сливен следва да се проследи и
от гледна точка разпределението на населението в под, във и над трудоспособна възраст.
По данни от последното преброяване, към 01.02.2011 г., броят на населението в
трудоспособна възраст е 76 096 д., които формират 60,7% от жителите на общината.
Отчетеният дял на общинско ниво се отличава с по-благоприятна стойност спрямо
средната за областта /59,9%/, като броят на населението в трудоспособна възраст в
община Сливен съставлява 64,4% от трудоспособното население в областта /118 249 д./.
По отношение дела на населението в подтрудоспособна възраст община Сливен
отново се отличава с по-благоприятна стойност, спрямо средната за областта. Към
01.02.2011 г., броят на жителите в тази възрастова група в общината - 22 478 д.,
формира 62,2% от населението в под трудоспособна възраст на областно ниво /36 116
д./.
Делът на населението в надтрудоспособна възраст в община Сливен /21,3%/ е
по-нисък с 0,5 процентни пункта, спрямо дела на населението в тази възрастова група в
областта /21,8%/. Към 01.02.2011 г., броят на лицата в над трудоспособна възраст в
общината /26 694 д./, формира 61,9% от населението в тази група на областно ниво /43
108 д./.
2.9.5. Образователна структура на община Сливен
По данни от последното преброяване, към 01.02.2011 г. най-голям дял от
жителите на община Сливен на седем и повече навършени години /114 908 д./, са със
завършено средно образование - 39,5% /45 347 д./. Отчетената стойност на общинско
ниво е по-благоприятна спрямо средната за област Сливен /36,2%/, и по-ниска с 3,9% в
сравнение стойността на показателя на национално ниво /43,4%/.

Особеностите на образователната структура на населението на дадена територия
играят ключова роля за постигане целите на Стратегията ,,Европа 2020‘‘, където като
основна област на развитие се дефинира създаването на условия за развитие на местни
общества на знанието.
ОбщПо данни от последното преброяване, към 01.02.2011 г. най-голям дял от жителите
на община Сливен са със завършено средно образование – 39,5% /45 347 д./. Отчетената
стойност на общинско ниво е по-благоприятна спрямо средната за област Сливен
/36,2%/, и по-ниска с 3,9% в сравнение стойността на показателя на национално ниво
/43,4%/. Лицата със завършено висше образование на територията на община Сливен 17 916 д., формират 15,6% от населението. Посочената стойност отрежда на общината
по-благоприятна позиция спрямо тази за областта /дял на висшистите - 13%/. По
отношение средния дял на висшистите в страната /19,6%/ община Сливен се отличава с
по-нисък дял. Броят на лицата със завършена висша степен на образование в общината
формира 76% от висшистите в областта. Броят на лицата с начално образование - 11
892 д., съставлява 10,3% от населението в тази група, докато лицата с незавършено
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начално - 8 801 д. формират 7,7%. Посочените две стойности са по-благоприятни от
средните за област Сливен. Населението в
разглежданата възрастова група, което към 01.02.2011 г. е със завършено основно
образование - 27 105 д., формира 23,6% от лицата в общината.
Към 01.02.2011 г. броят на лицата в общината, попадащи в категория „никога не
посещавали училище” е 3 488 д., съставляващи 3% от лицата на седем и повече
навършени години на територията на общината. Този дял се формира най-вече от
представители на ромската етническа група, за която е характерна неблагоприятна
образователна структура, като преобладава делът на ромите със завършено начално
образование. Отчетената стойност е над два пъти по-висока от средната за България.
Важен структурен елемент от извършвания анализ на образователната структура
на населението, се явява показателят ,,грамотност на населението‘‘. По данни от
последното преброяване броят на грамотните лица на девет и повече навършени години
на територията на общината /112 133 д./, е 106 560 д., които формират 95% от
населението в тази възрастова група в община Сливен. По-голям дял от грамотните
лица в общината заемат жените - 51,2% /54 548 д./, при стойност от 48,8% /52 012 д./ за
мъжете. Посоченият относителен дял на грамотните лица отрежда на общин а Сливен
по-благоприятна позиция сравнение с тази за областта, където грамотните лица /166
503 д./ формират 94,3% от лицата на девет и повече навършени години /176 612 д./. По
отношение стойността на разглеждания показател на национално ниво /98,3%/,
общината се отличава с по-нисък дял на грамотните лица.
Броят на неграмотните лица /неумението да се чете или пише/ на девет и повече
навършени години в община Сливен към 01.02.2011 г., е 5 573 д., които формират 5% от
населението в разглежданата възрастова група в общината. Неграмотните лица на
общинско ниво съставляват 55,1% от общия брой на тези лица в област Сливен /10 109
д./. Делът на неграмотните лица на девет и повече навършени години в община Сливен,
надвишава с 3,3 процентни пункта отчетения среден дял за страната. По отношение
разпределението на неграмотните лица в община Сливен по пол, с по-благоприятна
стойност се отличават мъжете - 2 251 д., които формират 40,4% от неграмотните лица,
спрямо 59,6%, или 3 322 д. за неграмотните жени.
Анализирайки съотношението между грамотните и неграмотните лица по
местоживеене следва да се отбележи, че към 01.02.2011 г., 2 893 д., или 51,9% от
неграмотните лица в разглежданата възрастова група, живеят в двата града в рамките на
община Сливен спрямо 2 680 д. /48,1%/ за територията на останалите 43 населени
места. Разпределението на грамотните лица по местоживеене, се отличава с по-голям
дял в градовете, където живеят 76,5% /81 484 д./ от грамотните лица, при 23,5% /25 076
д./ за населените места от селски тип.
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Грамотност на населението навършило 9 и повече навършени години към 01.02.2011 г.
2.9.6. Заетост и безработица в община Сливен
В община Сливен през периода 2003-2008 г. по данни на Териториалното
статистическо бюро – Сливен има ясно изразена тенденция на непрекъснато нарастване
на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи /ДМА/, като от 95 754
хил. лв. през 2003 г. достигат 256 068 хил.лв. през 2008 г. През 2009 г. се отчита лек
спад на разходите за придобиване на ДМА като техният размер е 245 382 хил.лв., т.е. с
4.2 % по-малко от предходната година. През 2010 г. разходите за придобиване на ДМА
са с 44.0 % по-малко спрямо 2009 г. С най-голям относителен дял през 2010 г. са
разходите за придобиване на ДМА в отраслите: "Добивна, преработваща и друга
промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и
възстановяване", „Операции с недвижими имоти”, "Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство",
"Строителство".
Данните на Териториалното статистическо бюро - Сливен потвърждават
тенденцията на непрекъснато увеличаване на наетите лица по трудово и служебно
правоотношение в община Сливен през периода 2003 - 2008 г. От 28 673
средногодишен брой на наетите лица през 2003 г. техният брой нараства на 33 953 през
2008 г. От 2009 г. започва обратен процес – намаление на заетостта в резултат на
икономическата криза, като средният годишен брой на наетите лица по трудово и
служебно правоотношение през 2009 г. е 31 050, а през 2010 г. намалява на 28 405 броя.
72.4 % от общо наетите в общината работят в частния сектор. В община Сливен е
съсредоточена основната работна сила на област Сливен – 75.2 % от наетите лица в
областта през 2010 г. През 2010 г. най-много са наетите в отраслите: „Преработваща
промишленост” – 28.6 %, "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - 17.1%,
„Хуманно здравеопазване и социална работа” – 9%, "Образование" - 8.4 %,
"Строителство" - 7.3 %, „Транспорт, складиране и пощи” – 4.8 %, „Хотелиерство и
ресторантьорство” – 4.1 %, „Селско, горско и рибно стопанство” – 2.9 %.
В община Сливен по данни на ТСБ – Сливен отчетената през 2010 г. средна
месечна работна заплата е 507 лв., при 648 лв. за страната, което е с 21.8 % по- малко. С
7 лв. обаче тя е по-висока в сравнение със средната работна заплата за област Сливен,
която за 2010 г. е 500 лв. С най-добро заплащане през 2010 г. продължават да са
работещите в отраслите: "Производство и разпределение на електрическа и топлинна
енергия и на газообразни горива", "Финансови и застрахователни дейности". С най-
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ниски заплати остават работещите в отраслите: „Хотелиерство и ресторантьорство”,
„Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети”, „Административни и спомагателни
дейности”.
Данните на Дирекция "Бюро по труда" Сливен за средногодишното равнище на
безработица в община Сливен показват тенденция на постепенно намаление през
периода 2005 – 2008 г. - от 14.5 % през 2005 г. на 11.4 % през 2006 г., 9.1 % през 2007 г.
и 7.9 % за 2008 г. Световната икономическа и финансова криза довела до влошаване на
бизнес средата в нашата страна през първите месеци на 2009 година дава отражение и
на трудовата заетост в община Сливен. Равнището на безработица от началото на 2009
г. започва непрекъснато да нараства: от 8.5 % в края на м. януари до 11.38 % в края на
м.декември 2009 г., т.е. връща се на нивото от 2006 г. През 2010 г. средногодишното
равнище на безработица е 11.69 %, като през годината се забелязват леки колебания на
повишение през зимните месеци, и на понижение през летните месеци. Регистрираните
безработни за общината в Дирекция "Бюро по труда" - Сливен към 31.12.2010 г. са
7736. От тях 26.0 % са на възраст до 29 години, 51.0 % са жените. С 281 души или с 3.8
% повече са регистрираните безработни в края на 2010 г. спрямо 2009 г.
Средногодишното равнище на безработица в община Сливен за 2010 г. е 11.69 %, при
11.77 % за областта и 9.47 % за страната.

Равнището на включените в различните форми на учене през целия живот е все
още много ниско. Необходимо е да се подобрят средата, възможностите и стимулите за
разкриване на нови работни места на първичния пазар на труда, както и:
- подобряване насочеността на активните програми към най-уязвимите групи на
пазара на труда;
- реализиране на мерки и програми, подпомагащи интеграцията на младежите
на пазара на труда;
- понататъчни усилия за интегриране на уязвимите етнически малцинства на
пазара на труда и особено на ромското население;
- стимулиране на ученето през целия живот за повишаване на пригодността за
заетост на работната сила;
- развитие на практиката за стажуване и чиракуване на безработни лица на
работни места, специално разкрити от работодателите;
- по-нататъшно реформиране на данъчната система, системите за
обезщетения при безработица и за социално осигуряване; повишаване на
стимулите за търсене и приемане на работа; преодоляване на проблемите,
свързани с неформалния сектор и др.
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2.9.7. Изводи и посоки за подобряване демографското развитие на община
Сливен
На първо място изпъква наложилата се неблагоприятна тенденция на намаление
на броя на населението в общината, което за периода между двете преброявания /20012011 г./ е с 8,0% /10 880 души/. На регионално и на национално ниво темпът на
намаление на населението е с по-благоприятни стойности, спрямо тези в община
Сливен.
Характерна особеност на населението в община Сливен е неговото
диспропорционално териториално разпределение. Докато в двата града на общината са
концентрирани 74,6%, в останалите 43 населени места живеят 25,4% от населението.
Изключително неравномерно е разпределението на градското население - гр. Сливен
със 73,1% и гр. Кермен - с едва 1,4%. Тези различия в пространственото разпределение
на населението, разкриват съществуващите диспропорции в достъпа на населението до
основни елементи на здравната, социалната, образователната, културната, транспортна,
водностопанска и др. инфраструктура. Тези диспаритети се наблюдават както между
селското и градското население, така и между жителите на двата града в община
Сливен.
Стойностите на показателите, характеризиращи раждаемостта и смъртността на
населението, позволяват констатацията, че протичащите демографски процеси в
община Сливен се отличават с ясно изразена специфика в която възпроизводствените
традиции на ромите играят важна роля. Област Сливен е областта с най-висока
раждаемост в страната, като коефициентът на раждаемост в общината - 12,3‰, е
незначително по-нисък от средния за областта - 12,5‰. Високата раждаемост в
общината е причина за високия дял на населението на възраст между 0 и 14 г., който
през 2011 г. е в рамките на 16,9%. Неблагоприятни са стойностите на показателя детска
смъртност, които са двойно по-високи от средните за страната.
По отношение на образователната структура в община Сливен, особено
тревожен е големият дял на лицата над седем годишна възраст, които никога не са
посещавали училище.
Сред основните причини за посочените социо-демографски
структурни специфики е наличието на компактно ромско население, обитаващо райони
с крайно неблагоприятни социални и икономически условия. Делът на ромската
етническа група в община Сливен през 2011 г. е 11,3%, при средна стойност за страната
- 4,9%. За голяма част от представителите на тази рискова група от населението, са
характерни ниско ниво на образованост, ограничен достъп до здравни услуги, висока
безработица, бедност, битова престъпност.
Изключително остра и манифестна е необходимостта от реализирането на
целенасочени мерки за интегриране на ромския етнос в обществото. Местните
заинтересовани страни ясно заявяват своята позиция, като за тази цел е приета
Стратегия на област Сливен за интеграция на ромите /2012-2020 г./, която е част от
Националната стратегия на Република България за интеграция на ромите /2012-2020 г./
2.9.8. Здравно-хигиенни аспекти на околната среда
Община Сливен като цяло се характеризира с благоприятна екологична
обстановка. Природо-географските дадености и историческото структурно развитие на
общинската икономика не е довело до концентрация на производства (тежка химия,
металургия), които системно и трайно да оказват вредно влияние върху околната среда.
На територията на общината няма източници, условия и ситуации, които спорадично
при взрив / ефект с висока интензивност, при комплексно въздействие или вследствие
на кумулация на замърсители, да причинят възникването на сериозни и трайни
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проблеми от екологичен характер. Независимо от това е възможна проявата на
краткотрайни неблагоприятни условия на средата с нисък до умерен интензитет на
експозиция на вредни и опасни за здравето фактори, породени от:
➢
замърсяване на атмосферния въздух от транспорта, отделни промишлени
предприятия, при добив на инертни материали, от нерегламентираните сметища и
инцидентно възникващите пожари;
➢
замърсяване на водите от селското стопанство, комунално-битовия сектор,
нерегламентираните сметища, хранително-вкусовата промишленост;
➢
замърсяване и нарушаване на почвите от селското стопанство, отпадни води от
комунално-битовия сектор, сметищата, строителните дейности и др;
Атмосферен въздух:
Атмосферният въздух в община Сливен се отличава с влошени качества най-вече
в общинския център - гр. Сливен. Сред основните замърсители се очертават
промишлеността, автомобилният транспорт и битовото отопление. Във връзка с
газифицирането на част от промишлените предприятия и на домакинствата, през
последните няколко години се отчита подобрение в качеството на атмосферния въздух в
общината.
Води:
В ролята на най-големи замърсители на водите в община Сливен влизат
населените места, промишлените дейности и земеделието. Тревожно от екологична
гледна точка е състоянието на р. Асеновска след гр. Сливен, както и на р. Тунджа след
вливането на р. Асеновска. Главни причини за влошеното екологично състояние са найвече осъществяваните в гр. Сливен дейности на текстилната и бояджийска
промишленост, както и
вливането на градските отпадни води в р. Асеновска след тяхното пречистване в
ГПСОВ - Сливен.
Сериозен екологичен проблем представляват и множеството нерегламентирани
сметища за битови и строителни отпадъци. Очаква се екологичното състояние на двете
реки значително да се подобри след приключването на Интегрирания воден проект на
гр. Сливен. През 2011 г. е отчетено влошено химично състояние на подземните води в
община Сливен спрямо предходната 2010 г.
Земи и почви:
По отношение на замърсяването на почвата с тежки метали и металоиди,
територията на община Сливен се отличава с много по-ниски от пределно допустимите
стойности на измерваните индикатори. През последните години тази положителна
тенденция се запазва постоянна. Засоляването на почвите също е в нормални за
страната стойности. Във връзка с екологичното състояние на земите и почвите, проблем
представлява наличието на множество нерегламентирани сметища - техният брой в
община Сливен е 43.
Водещ неблагоприятен здравно-екологичен фактор на територията община
Сливен е замърсяването на атмосферния въздух, което води до повишена честота на
заболяванията на дихателната, сърдечно-съдовата система и развитие на
сенсибилизации и алергии. То се дължи основно на транспортния поток по градската
улична мрежа, битовото отопление през студения период, селскостопанските дейности,
дейностите върху открити площи с насипни материали (депа, кариери, сметища,
строителни площадки и др.).
Наднормени стойности се отчитат при показателите прах, серен диоксид и
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сероводород. Прахът е неорганичен – седиментационен и дезинтеграционен, органичен
– почвено-растителен и полени, минерален със съдържание на свободен и свързан
кристален силициев диоксид. Фините прахови частици с диаметър под 10 μm
притежават способността да проникват през целия дихателен тракт до бронхите с наймалък калибър и алвеоларните кухини, където проявяват дразнещ, задушлив,
възпалителен, фиброзогенен ефект и компрометиране на естествените имуно-защитни и
самоочистващи функции на дихателната система. Съдържанието на токсични сяра- и
въглерод-съдържащи аерозоли и газове, дори при ниски средно-денонощни, но
пролонгирани експозиции, нарушава кислородния транспорт и функциите на сърдечносъдовата система, особено на групите в здравен риск, с повишена чувствителност и
уязвимост – деца до 3 годишна възраст, бременни, хронично болни лица.
На територията на общината съществуват редица организирани и
неорганизирани източници на замърсяване на атмосферния въздух. Това са дихателите
на горивни резервоари в предприятията и обектите за съхраняване и търговия с горива,
открити площи за насипни материали, депа за отпадъци, кариери за добив на инертни
материали.
Всички източници на вредни емисии, които имат определени параметри (точкови
координати, височина, напречно сечение, скорост на газовия поток, дебит, температура
на газа и масов поток на вредни вещества) се характеризират като стационарни точкови
източници. Това са димоходите (комини) на горивни инсталации, изпускателните
устройства на производствени вентилации и аспирации и др.
Като основен точков замърсител в общината се откроява ТЕЦ – Сливен. Други
източници на емисии във въздуха са обектите на: „Е. Миролио” ЕАД, „Кераминвест”
АД, „Декотекс” АД, „Европейска светлинна индустрия” АД, „Деметра” ОOД, „Биндер”
АД и „Атес” ООД.
В Регистъра по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух са
включени инсталациите, извършващи дейности по Приложение № 1 от Наредба № 7 от
21 октомври 2003 г.:

Регистраци
онен код на
инсталация
та

Вътрешен
номер на
инсталацията от
ИС за
Име на
инсталациите,
оператора
източници на
емисии на ЛОС
*

SZR00001

184 (VIII)

ЗММ Сливен АД

ЕИК по
БУЛСТАТ

Инсталация

119002557

Инсталация за нанасяне на
покрития върху метални
гр. Сливен
повърхности (VIII)

SZR00007

622 (XI)

БИКАС
ЕООД

SZR00022

202 (VIII)

ЗММ
Победа АД

SZR00027

812 (XI)

Фира ЕООД 119627110

"Н" (XI)

Михалеви ДК ООД
201698923

SZR00041

200057932

119030510

Населено
място

Адрес

Удостоверение
за регистрация

ул. "Банско
шосе" № 16

28.02.2013 г.

инсталация за химическо
чистене (XI)
гр. Сливен
Инсталация за нанасяне на
покрития върху метални
повърхности (VIII)
гр. Сливен

ул. "Хаджи
Димитър"
35/36
ул. "Цар
Симеон"
№59

инсталация за химическо
чистене (XI)
Инсталация за химическо
чистене (XI)

ул. "Иван
Вазов" № 15
ул. "Неофит
Рилски" № 1

гр. Сливен
гр. Сливен

01-08-2013 г.
31-10-2013 г.
13-11-2013 г.
20-12-2013 г.

Площни източници:
Поради определено ниското и средно застрояване, характера на терена, вида на
отоплителните уреди, като площни източници са разгледани комините на битовото
отопление на населението и отоплението в административните сгради на територията.
Върху територията на общината обитават 48 019 домакинства, като по-малка част от тях
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се отопляват с електроенергия.
Линейни източници:
Транспортният поток от леки и товарни автомобили, автобуси, строителна
механизация, изкопна и селскостопанска техника допринасят в много голяма степен за
влошаване на качеството на атмосферния въздух. Отделяните от двигателите вредни
вещества в състава на изгорелите газове (азотни оксиди, въглероден оксид, серни
оксиди, сажди и летливи органични съединения), както и прахът са в основата на
замърсяването на приземния атмосферен слой в градската част на територията.
Основният дял от неорганизирани източници се пада на земеделските земи,
общинското депо за неопасни отпадъци, кариери и открити селищни площи (улици,
незатревени площадки, строителни обекти и площадки). Основен замърсител от тях е
прахът. При депата за твърди битови отпадъци замърсител е и биогазът, който се
отделя при анаеробно разлагане на отпадъците. При нерегламентираното изгаряне на
стърнищата, замърсителите в атмосферния въздух са изгорелите газове – продукт на
горенето на растителни остатъци.
На територията на общината съществуват и редица неорганизирани източници
на атмосферно замърсяване. Това са обектите за съхраняване и търговия с горива,
открити площи за насипни материали, депа за отпадъци, кариери за добив на инертни
материали. Такива източници са бензиностанциите, депата за ТБО и строителни
отпадъци, площадките на бетоновите възли и др.
От неорганизирани източници на атмосферно замърсяване на територията на
Община Сливен действат 68 обекта за съхраняване и търговия с течни горива (40
бензиностанции, 14 самостоятелни газстанции и 14 комбинирани обекта –
бензиностанция с газстанция). Емисиите на летливи органични съединения (ЛОС),
отделяни при зареждане на автомобилите много рядко могат да окажат съществено
влияние върху качеството на въздуха в разглеждания район.
Към неорганизираните емисии от земеделските земи могат да се причислят и
одорантите (неприятните миризми). От земеделските площи, които в момента се
засяват с едногодишни култури и се обработват с наторяване, се отделят емисиите на
следните вредни вещества: амоняк – емисионен фактор 3,4 кг/ха /на година; азотен
оксид - емисионен фактор 7,0 кг/ха /на година; неметанови летливи органични
съединения - емисионен фактор 6,7 кг/ха /на година.
От значение за качеството на атмосферния въздух е и нерегламентираното
изгаряне на растителни остатъци (главно изгарянето на стърнищата). Този начин на
унищожаване на биологичните остатъци, който нормативно е забранен, замърсява
атмосферата с общо съдържание на аерозоли, въгрлероден оксид и диоксид, сажди и
летливи органични съединения.
Благоприятен ефект върху чистотата на въздуха оказват разположението на
индустриалните обекти в посока юг-югоизток и отдалечеността им спрямо жилищните
квартали и централната административна зона, което се визуализира на картата:
Положително влияние за разсейването и преноса на замърсителите в
атмосферния въздух оказват метеорологичните фактори. Анализът за разглеждания
регион е показателен за преобладаващите добри условия за разсейване и
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самопречистване. Характерни особености са преобладаващите ветрове в посока
север-северозапад със сравнително висока средна годишна скорост – 2, 7 м/сек., ниско
количество на дните с мъгла, малко количество на валежите и висок брой часове на
слънчево греене. Относително високите средни скорости и постоянни посоки на
ветровете, допринасят от своя страна за по-бързо разсейване на вредните вещества,
попаднали в атмосферния въздух. Това в значителна степен допринася за ефективното
самоочистване на атмосферата и разсейването на замърсителите на атмосферния
въздух. От своя страна, интензивното слънчево греене и UV-радиацията са способни да
потенцират вредния ефект от веществата, емитирани с отработените автомобилни
газове.
Провеждания мониторинг от АИС на гр.Сливен показва, че с изключение на
ФПЧ10, качеството на атмосферния въздух по отношение основните замърсители,
определени в чл.4. от Закона за чистотата на атмосферния въздух, отговаря на
изискванията за опазване на човешкото здраве. Индикативните измервания от местната
система показват, че нивата на емисиите на серни и азотни оксиди са значително под
допустимите норми, което потвърждава липсата на необходимост от извършване на
непрекъснат мониторинг по тези показатели. Общината има изготвена Програма за
намаляване емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в
атмосферния въздух. Предприетите мерки на национално и местно ниво, показват
ефективност и подобряване на състоянието и по отношение на ФПЧ10.
3.10.9. Здравно-хигиенни аспекти на работната среда
След социално-политическите системни промени в Р България и особено след
световната финансова криза през 2008-2009 година, настъпиха сериозни промени с
структурата и обема на индустриалното производство и търговия. Наблюдаваното през
последните две години известно стопанско оживление се дължи на адекватната оценка
на предизвикателствата и адаптацията на производителите към търсенето на пазара,
очакванията и възможностите на потенциалните потребители на услуги и клиентите.
По данни на Търговския регистър и регистъра на Търговско-промишлената
палата в гр. Сливен, към настоящия период в общината развиват активност предприятия
от различни браншове: строителство, производство на метални изделия, машини и
агрегати, текстилни и пластмасови изделия, млечни продукти и т.н.:
„АЛГОЛЕКС“ ЕООД - Търговия с материали за винарската промишленост.
„АРТЕХ“ ООД - Производство на автоматизирани електрозадвижвания, управляеми
изправители за галванотехниката и производство на оловни акумулатори, рециклиране
и продажба на металорежещи машини, ЦПУ, производство на механични възли и
детайли, търговия е електронни елементи.
„АТАНАС АДАМОВ КОМЕРСИАЛ" ЕТ
- Фирмата е специализирана в
производството на вакуум пликове, термосвиваеми пликове, пликове от BOPP и CAST,
както и в продажбата на машини и плоски фолиа за вакуум опаковане, електронни
везни, термопринтери и термоетикети.
„БУЛСТАРТ – Сливен“ ООД - Производство на части и принадлежности на
автомобили и техните двигатели.
„ВЕКО-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД - Ремонт и модернизация на металорежещи машини.
„ВЕСМАР-МАШИНЕКС“ ЕООД - Ремонт и модернизация на металорежещи
машини.
„ВИНИ“ АД - Производство на вино и високоалкохолни изделия.
„ВИНИ КОМЕРС“ ЕАД - Покупка,продажба и дистрибуция на алкохолни напитки.
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„ГАМА НОВИ МОТОРИ“ ООД - Производство на постояннотокови електродвигатели
и управления за тях; производство на електрозадвижвания за машини от всички
области
на
промишлеността;
производство
на
спомагателни
тролейни
електродвигатели; проектиране и изработване на щанци и инструментална екипировка;
разработка и изпълнение на инженерингови проекти.
„ДЕНИЦА" ЕООД - производство на специализирани машини и екипировка и резервни
части за кари, машиностроителни детайли и термообработки за тях.

„ДИНАМО" АД – с продуктова специализация в автомобилното електрооборудване,
електродвигатели и електрозадвижвания за металорежещи машини с ЦПУ, за
механизация и автоматизация на технологичните процеси - автомобилни алтернатори и
стартери
и
компоненти
за
тях,
постояннотокови
електродвигатели
и
електрозадвижвания, както за вътрешния, така и за външния пазар с експортен дял 80 85%.
„ЕВРОМЕБЕЛ" ООД - производител на корпусна мебел.
СД „ЕКО АСОРТИ – БАЙЧЕВ И СИЕ“ - Търговия на едро и дребно на промишлени
и хранителни стоки, производство на хляб и безалкохолни напитки.
СД „ЕЛЛ-ДАНЕВ, БОЖИЛОВ, сие“ - Разработка и производство на промишлената
електроника.
„E. МИРОЛИО“ АД - Производство на вълнени и вълнен тип камгарни и щрайхгарни
платове.
„ЗЛАТНА БЕЛКА-ИВАНОВ И СИЕ” ООД - Изкупуване, преработка и търговия с
естествени кожи, производство и търговия с луксозна кожена конфекция.
„ЗММ ПОБЕДА“ АД -Производство и доставка на машини и автоматизирани
комплекси за обемна обработка на детайли посредством отнемане/добавяне на
материал; машини и автоматизирани комплекси за рязане, щанцоване и профилиране на
ламарини. Производство на резервни части за селското стопанство, машиностроенето и
автомобилната промишленост.
„ЗММ СЛИВЕН“ АД - Проектиране и производство на стругове, универсални,
високопроизводителни, многопозиционни дървообработващи машини, стоки за бита,
услуги, търговска дейност в страната и чужбина.
„ЙОТОВИ“ ООД - Производство и търговия с млечни продукти. Специализирана в
производството на овче и краве сирене, кашкавал, млечно роле, извара, масло и кисело
мляко.
„КАНГОС 2001“ ООД - Производство и търговия на оплетни въжета, усукани въжета,
лични предпазни средства за височинна защита, хамаци, люлки.
„КОЛХИДА - СЛИВЕН “ АД - Производство и реализация на прани камгарни и щрайхгерни
вълни, дарашки и камгарни вълнени ленти и вълнен дреб.
„ЛАРЕКС 08" ЕООД - производство на мебели.

„ЛЕЯСТОМ ЕООД" произвежда отливки от сиви чугуни GG, високояки GGG и
въглеродна стомана. Изделията са предназначени за следните отрасли: машиностроене,
селско стопанство, строителство, декоративни елементи.
„МАГАТОМ“ ООД - Търговия с парфюмерия, козметика, почистващи и перилни
препарати на едро и дребно. Официален дистрибутор на Nestle Ice Cream за Сливенска
и Ямболска област.
„МОНОЛИТ“ ООД - строителство, строително-ремонтна дейност, строителни услуги.
СД „НАЧЕВИ-90“ - Производство на мека мебел
„ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА АСЯ" ООД - за изработка на луксозни осветителни тела.
„ПЕНЕЛОПА ГРУП“ ЕООД - Инвестиции; Производство и търговия на сушени ядки,
плодове и семена.
„РЕТАЛ БАЛКАН“ ЕООД - Производство на ПЕТ преформи.
„РОЖЕ ВАНДЕН БЕРХЕ БГ“ ЕАД - Производство на тъкани килими и мокети.
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„СЕРДИКА БЪЛГАРИЯ" АД - Сливен - млекопреработвателна компания,
традиционен производител на кисело и прясно мляко, сирене и кашкавал от краве, овче
и биволско мляко. Понастоящем дружеството разполага с две производствени
предприятия в градовете Сливен и Нова Загора.
„СИНТЕРАМА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД - Производство на прежди.
„ТИРБУЛ“ ЕАД - преработка на мляко и производство на млечни продукти.
„ТОДОР СТЕФАНОВ“ ET - Търговия с парфюмерия и козметика.
Значителна част от предприятията са инвестирали в реновиране на сградния
фонд и оборудването с машини, което освен до повишаване на производителността и
конкурентноспособността води и до подобряване на условията на труд – елиминира се
риска от въздействие на вредни и опасни фактори в трудовата среда, понижават се
заболеваемостта и производствения травматизъм. Механизацията и автоматизацията на
процесите и интегрирането на иновативни методи в организацията и управлението
оказват позитивен ефект върху физическия и нервно-психическия капацитет, общото
здравно състояние и качеството на професионалния живот на работещите.
2.10. ОТПАДЪЦИ
В периода 2007-2011 г. в област Сливен се наблюдава тенденция на намаляване
количеството на депонираните битови отпадъци от 75 хил.т. на 58 хил.т. Същевременно
се отчита ръст на обслужваните населени места от 67 бр. през 2007 г. на 109 през 2011
г. Тази стойност формира дял от 97,3% обслужвано население в областта. За същия
период се отчита намаление в събраните битови отпадъци на човек от обслужваното
население - от 427 кг/чов./г. през 2007 г. на 285 кг/чов./г. през 2011 г.
Голям напредък е постигнат в стремежа към ограничаване броя на депата в
областта, които към 2011 г. са 2 бр., при 20 бр. през 2007 г. В областта функционират
две общински депа, едното от които е разположено в община Сливен. През последната
изследвана 2011 г. се отчитат много добри резултати по отношение на организираното
сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци.
Положителна крачка в стремежа към постигане на европейските изисквания в
областта на депонираните отпадъци се явява планираното изграждане на регионални
депа за твърди битови отпадъци /ТБО/ в Стара Загора и Ямбол. Населението на община
Сливен ще се обслужва от регионалното депо в Ямбол.
През 2011 г. количеството на образуваните и предадени за обезвреждане на депа
за неопасни отпадъци - ‘‘утайки от пречистване на отпадъчни води‘‘ от Пречиствателна
станция за отпадни води гр. Сливен, са в размер на 1234,800 тона.
В община Сливен се извършва разделно събиране на масово разпространените
отпадъци /МРО/.
Договорът на общината с ‘‘Екобулпак‘‘ АД е сключен през 2005 г.
На територията на общината функционира пункт за събиране на отработени масла и
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /вкл. луминесцентни и др.
лампи със съдържание на живак/.
В община Сливен действа Наредба за поддържане и опазване на чистотата и
управление на отпадъците. Наредбата установява реда и условията на дейностите по
транспортиране и третиране на битови, строителни и масово разпространени отпадъци,
на излезли от употреба моторни превозни средства, на опасни и производствени
отпадъци, на биоразградими и едрогабаритни отпадъци, както и на утайки от
пречистването на отпадъчни води.
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На територията на общината съществуват редица нерегламентирани сметища
около всяко населено место, като отпадъците се изхвьрлят край пьтищата, дерета и
зелени площи. Това е сериозен проблем, които води до замърсяване на почвите и
намаляват техните качествени характеристики. Опасност има и за замърсяване на
подпочвените води, които се основния източник на питейна вода в общината.
2.11. РИСКОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ – ШУМ. ИЗТОЧНИЦИ НА
ШУМ В РАЙОНА.
Шум е всеки неприятен или нежелан звук, който нарушава тишината и отдиха
или е опасен за здравето, като предизвиква разнообразни функционални и структурни
увреждания, намалена работоспособност, затруднява речевото общуване и
възприемането на звуковите сигнали от околната среда.
Неспецифичното действие на шума върху организма отразява ефектите му на
хроничен стресогенен фактор, предимно върху нервната система. Нарушава се
балансът между възбудните и задръжните процеси. Преобладават състоянията на
астено-невротичен синдром или циркулаторна дистония. Субективните оплаквания са
неспецифични: главоболие, потиснатост или раздразнителност, емоционална
лабилност, безсъние. Неврологично най-често се установяват понижени рефлекси,
тремор, нистагъм, удължено време на зрително-двигателна реакция. При
продължително въздействие се нарушава възприятието, вниманието отслабва,
нарушава се умственото съсредоточаване, появява се лабилност на настроението,
апатия или раздразнителност, разсеяност и спадане на темпа на работа, а при хронично
действие – и преумора с развитието на неврози от неврастенен тип. Качеството на
работата се влошава, увеличават се грешките при работа и производственият брак,
спадат работоспособността и производителността на труда.
Трайното увреждане на слуха възниква при продължителна експозиция на
интензивни шумови нива, при което времето на появата и развитието им, както и
процентът на засегнатите хора зависят от посочените вече основни фактори.
Съществуващи източници на шум в района на общината
Районът не е натоварен с постоянни източници на шум и вибрации. Съществува
определен шумов фон, зависещ от силата на вятъра и други метеорологични фактори,
както и от периодичната работа на селскостопанската техника. В района не са
провеждани систематични измервания на шум в съответствие с изискванията на
Наредба № 2/2006 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в
околната среда и за изискванията за провеждане на информация от промишлените
източници на шум в околната среда. На територията на община Сливен не се
наблюдават повишени нива на шумово замърсяване. Може да се очакват локални
проблеми, свързани с осигуряване на нормална акустична обстановка за населението на
общината. От санитарно-хигиенна точка няма шумно работещи предприятия и силно
развита инфраструктура. Единствено източник на по-високи нива на шум от
автомобилния транспорт могат да бъдат входно-изходните и основните улици в град
Сливен. Акустичното състояние на околната среда на територията на община Сливен е
в границите на допустимите норми.
2.12. ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ
Генетично модифициран организъм (на англ. genetically modified organism) е
организъм, чиито гени са умишлено променени от човека. Като синоним се използва
също така понятието трансгенен организъм. Според Директива 2001/18/CE на ЕО
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генетично модифицираният организъм е организъм (като се изключи човешкия) с
изменен генетичен материал, който не е извършен посредством естествено
размножаване и/или комбиниране на индивидите. Според същата Директива начините
за създаване на генетично изменен организъм са:

Ново комбиниране на дезоксирибонуклеиновата киселина и създаването на нови
комбинации на генетичния материал чрез инкорпориране на молекули нуклеинова
киселина, образувани в друг организъм;

Пряко инкорпорине на наследствен генетичен материал чрез микромакроинжектиране или микрокапсулиране;

Протоплазмено или хибридно клетъчно сливане. Генетично модифицирани
организми най-често се използват при:
- модификация на микроорганизми за производство на желани модификация на
микроорганизми за производство на желани химични субстанции (например инсулин);
- модификация при земеделски култури с цел придобиване на повишена
продуктивност, желано качество или устойчивост към болести, неприятели, пестициди
и пр.
ОУП не е свързано с генериране или използване на генетично модифицирани
организми. Планът не предвижда ползването на такива след реализацията си.
Извод: ОУП не е източник и не е свързано с появяване или третиране на
генетично модифицирани организми.
2.13. МИНЕРАЛНОТО РАЗНООБРАЗИЕ
Стопанското значение на геоложката структура и литоложкото разнообразие на
територията, е свързано с наличните минерални подземни ресурси. Община Сливен не
притежава значими запаси на полезни минерални ресурси, но въпреки това още от
Древността има данни за добив на каменни въглища, манганови и железни руди.
Територията на общината е разположена в източната част на Балканския басейн за
добив на черни въглища с къснокредна възраст /Балканбас, рудник „Качулка”/.
Отличава се с твърде сложен тектонски строеж и с 3 до 8 въглищни пласта.
Въгледобивът в повечето от рудниците е прекратен. Въглищата са използвани главно в
коксохимията и енергетиката. Находища на кафяви въглища и горивни шисти с
палеогенска възраст има в Боровдолския басейн, които също не се експлоатират.
Рудните полезни изкопаеми са слабо представени на територията на общината.
Извод:
1. В района на гр. Кермен е установено находище на манган, без стопанско
значение.
2. Уранови руди са разработвани на територията на Сливенска планина /рудник
„Сливен”, рудник „Сборище”/.
3. С по-голямо значение се отличават нерудните полезни изкопаеми. Находища
на кварцит има при селата Струпец и Голямо Чочовени. Доломитни варовици се
добиват в землищата на селата Бинкос и Струпец. Инертни материали се добиват от
коритото на р. Тунджа при с. Бинкос, южно от с. Желю войвода и др. Добив на пясък се
извършва в кариери северно от с. Калояново.
3. Районът е добре изучен и при експлоатацията не се очаква установяване на
нови за науката минерали.
VІІ. Раздел 4. СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ,
УСТАНОВЕНИ НА РАЗЛИЧНО НИВО, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА
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ИЛИ ПРОГРАМАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТНАСЯЩИТЕ СЕ ДО РАЙОНИ С
ОСОБЕНО ЕКОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ, КАТО ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ПО
ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

4.1. Проблеми свързани с опазване на атмосферния въздух
Според Националната система за екологичен мониторинг, гр.Сливен не попада в
екологично застрашените територии по отношение замърсяването на атмосферния
въздух. Съществено негативно екологично въздействие за района на града има
дългогодишната експлоатация на рудник „Сливен”. Специфичен проблем свързан с
опазването на околната среда е наличието на руднични води. В резултат на подземните
минни работи е нарушена хидродинамиката на подземните води, изразена в
понижаване на тяхното ниво вследствие на дрениране, както и изливане на рудничните
води в повърхностните водоеми. Екологичен проблем представляват и депонираните
минни скални маси с повишен радиоактивен гама фон, ако те се използват в
строителството. Дюлева река е друг екологичен проблем за града - тя се явява граница
на източната част на града и вилната зона като по нейното поречие в рамките на града
се наблюдават нерегламентирани сметища на битови и строителни отпадъци.
4.2. Проблеми свързани с опазване на водите
•
По отношение на повърхностните води, формиращи се на или
преминаващи през територията на община Сливен
Съществуващите екологични проблеми произтичат от необхванатите от
селищната канализационна мрежа населени места (които са на попивни или септични
ями), нерегламентираните и необезопасени депа за отпадъци и от дифузните източници
на замърсяване от селското стопанство.
•
По отношение на подземните води и земните недра - съществуващите
екологични проблеми произтичат от обстоятелството, че приповърхностния слой на
подземните водни тела и земните недра не са защитени от антропогенни въздействия,
които влияят върху количественото и химичното състояние на подземните водни тела
чрез:

Неконтролирано използване на азотни торове в селското стопанство;

Повечето населени места в общината използват септични ями и попивни
кладенци за битово-фекални води;

Качеството на подземните води се влошава поради пропускливостта на
варовиците;

Липсващи пречиствателни станции и съоръжения за отпадъчни води от
населените места;

Неорганизирано разхвърляне и депониране на битови отпадъци извън
населените места;

Неорганизирано разхвърляне на органична тор.
4.3. Проблеми свързани с опазването на почвите
Дефинирани са следните проблеми по отношение на опазване на почвите в
община Сливен:

Недостатъчни зелени пояси, водещо до интензивна ветрова ерозия;

Почвите могат да бъдат потенциален приемник на криминално депонирани
отпадъци;

Разкриване на нелегални кариери.

126

4.4. Проблеми, свързани с развитието на ландшафта
Елементите на ландшафта в разглежданата територия вече са антропогенно
повлияни. Използването на почвите без изкуствено напояване е нерентабилно. По тези
причини земеделските земи не се използват по предназначение.
4.5. Проблеми свързани с третирането на отпадъците
По отношение на отпадъците са дефинирани следните проблеми в община
Сливен:

Неорганизирано разхвърляне и депониране на битови отпадъци около
населените места;

Липса на разделно събиране и рециклиране.
4.6. Райони в близост до плана с особено екологично значение – защитени
зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие
От основно значение е разположения на територията на община Сливен ПП
„Сините камъни”, както и попадащите изцяло или от части защитени зони, включени в
европейската екологична мрежа НАТУРА 2000: „Река Тунджа - 1”, код BG 0000192,
„Керменски възвишения”, код BG 0000418, „Река Блатница”, код BG 0000441, „Сините
камъни”, код BG 0000164, „Гребенец”, код BG 0000420, „Твърдишка планина”, код BG
0000211, „Котленска планина”, код BG 0000117, „Гора Тополчане”, код BG 0000553,
„Гора Желю Войвода”, код BG 0000554, „Гора Блатец”, код BG 0000567 по Директива
92/43/ЕЕС, за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете и
„Котленска планина”, код BG 0002029, „Сините камъни - Гребенец”, код BG 0002058,
„Каменски баир”, код BG 0002059 и „Адата - Тунджа”, код BG 0002094 по Директива
79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици.
Като зони със завишени концентрации на вредни вещества в приземния
атмосферен слой особено на азотен диоксид, могат да бъдат окачествени жилищните
квартали и териториите околo промишлената зона на град Сливен, както и най-южната
част на общината от въздействието на добивно-енергийния комплекс „Марица –
Изток”. Подобна опасност има и за терените в близост до автомагистрала „Тракия” и за
селата, през които преминава транзитен трафик от тежкотоварни камиони. Проблем за
тези части от общинските територии са и замърсяването с общ суспендиран прах и
фини прахови частици. Завишено е съдържанието на серен диоксид през отоплителния
прериод и на прах в селищата на общината през летния сезон вследствие на
автомобилния транспорт и лошото състояние на пътната настилка..
Атмосферното замърсяване влияе негативно върху човешкото здраве, найчесто нарушавайки функциите на респираторната, сърдечно-съдoвата и имунната
системи, което рефлектира в повишена заболяемост и намалена продължителност на
живот. На потенциалния вреден ефект на атмосферните замърсители е изложено цялото
население на по-голямата част от селищата около град Сливен, и южно от него, както и
растителния и животински свят в тези райони.
Съществен проблем за питейното водоснабдяване на територията на
общината е лошото състояние на водоснабдителната мрежа, която дефектира често,
генерира големи загуби на вода и води до влошаване качеството на водата. По данни
на ВиК – Сливен, на територията на община Сливен, са установени съществени загуби
на питейна вода, амортизация на водопроводната мрежа, използването на питейната
вода за напояване, липса на изградена канализационна мрежа(с изключение на гр.
Сливен, - с 86% канализиране), липса на пречиствателна станция за питейните води,
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директното заустване в природни водни течения на отпадъчни води от промишлени
предприятия, липса на пълно пречистване на отпадъчните води от ГПСОВ – Сливен, и
др.
Съществен проблем са наводненията през последните години при проливни
валежи, които повишават нивата на реките, оводняват сухи дерета и предизвикват
заливане на прилежащите земеделски и жилищни територии. Във връзка с това и с
прогнозите, тези природни явления да продължат и в бъдеще с още по-голяма честота,
е необходимо планиране и изграждане на съответните водозащитнии съоръжения и
диги, както и почистване и възстановяване параметрите на живото сечение на реките.
Антропогенното натоварване на река Блатница до вливането й в р. Сазлийка
води до невъзможност да се постигнат целите и да се изпълнят част от мерките за
защита на водите от замърсяване, регламентирани в ПУРБ .
Установените в някои от селата на общината ( попадащи в обсега на малките
зони на водоснабдяване) нестандартни проби по химичен показател „нитрати” и по
микробиологичен показател ”коли форми” изисква в района им да се избягва или да се
намали използването на изкуствени торове и пестициди в селското стопанство. Пак със
същата цел е необходимо да бъдат намерени и изградени нови, алтернативни
водоизточници, тъй като в съществуващите вече има компрометиране на качествата на
водата. Успоредно с търсенето на нови водоизточници трябва да бъде извършена и
подмяна на амортизираната и замърсена водопроводна мрежа в тези населени места,
като бъдат създадени условия за намаляване до минимум на случаите, налагащи
аварийно спиране на водоподаването. При предвижданото в ОУПО развитие на
интензивно растениевъдство и животновъдство, съществува и в бъдеще проблем с
нитратното замърсяване на подземните питейни води. Наложително е досегашната
употреба на етернитови тръби във водопроводните мрежи да се преустанови, като при
ремонти и обновяване се използват нови подходящи и безопасни материали за
изграждане на водопроводните съоръжения.
С ОУПО се регламентират рамките и действията, които общината и
експлоатационното дружество „В и К” – Сливен приоритетно трябва да извършат за
развитие на водния сектор.
В това число влиза и ефективно прилагане на Директива 91/271/ЕИО
относно пречистването на отпадъчните води от населените места, недопускане
вторично замърсяване на питейната вода с мигриращи съединения, примеси и
остатъчни количества от прилагани в обработката химични продукти и дезинфектанти,
както и осигуряване безопасността на питейните и рекреационни води по отношение
контаминация с микропаразити и масово намножаване и цъфтеж на токсични
цианобактерии.
В ОУПО са маркирани каптажите, използвани за водоснабдяване и
учредените санитарно-охранителните зони, състоящи се от три пояса, съгласно Наредба
№3 за условията, реда за проучване и експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване (ДВ бр.
88/2000 г.) :
- най-вътрешен пояс І – за строга охрана около водоизточника от човешки
дейности, които могат да увредят ползваната вода;
- среден пояс ІІ – за охрана на водоизточника от замърсяване с бързо
разпадащи се, лесно разградими и силно сорбируеми вещества, намаляване ресурсите
или влошаване качеството на водата;
- външен пояс ІІІ – за охрана на водоизточника от замърсяване с бавно
разпадащи се, трудно разградими и несорбируеми вещества, намаляване ресурсите или
влошаване качеството на водата.
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Все още съществува проблем с отпадъците, генерирани на територията на
община Сливен. Съществуващото състояние на управлението на дейностите, свързвани
със събиране, транспортиране, обезвреждането или оползотворяването на отпадъците е
дългогодишен проблем и наследство от неглижирането му в национален мащаб. Той
трудно се решва в продължение на кратък период от време. В общината е приета
програма за управление на отпадъците. За сега на много места край селищата
съществуват малки локални неорганизирани сметища, от които е възможнно вторично
замърсяване на води (предимно подземни) и почви около територията на тези сметища.
Създават се предпоставки за натрупване в растителната продукция на неорганични и
органични вещества като нитрати, тежки метали, въглеводороди, пестицидни остатъци
и др., които чрез инфилтрата от нерегламентираните сметища попадат в
повърхностните и подземните води, вследствие на което се усвояват от растенията.
Този кръговрат създава предпоставки за замърсяване на земеделските
култури, разположени в близост до нерегламентираните сметища и увеличава
опасността за човешкото здраве в района. При неправилното им третиране, битовите
отпадъци стават потенциален замърсител на основните компоненти на околната среда:
атмосферен въздух, повърхностни и подземни водоизточници и почва. Сериозен
проблем са опасните отпадъци от домакинствата, които дори в малки количества могат
да окажат вредно въздействие с тежки и трайни последствия за здравето и жизнената
среда на човека.
Промените в жизнения стереотип на населението и свързаните с това
изменения в бита, храненето, културата и работната среда, както и все по-масовото
опаковане на стоките и продуктите, и въвеждането на нови опаковъчни материали,
водят до увеличаване на количествата и промяна в състава на битовите отпадъци.
Увеличава се делът на пластмаси, полиетилен и други трудно разградими материали.
При засилената стопанска дейност в землището възникват екологични
проблеми, които директно влияят върху биоразнообразието. Те са свързани със
занижената лесистност и фрагментирането на местообитанията в резултат от
развитието в годините на промишлеността, логистичните дейности и най-вече на
пътното строителство.
Нарушени са биокоридорните връзки както за хидробионтите в реките, така
и за сухоземната фауна. Нарушена е структурата и съставът и е влошено състоянието
на крайречните гори, които губят заливния си характер. В тези места са създадени
масиви от монокултури – перспективни тополови хибриди. Навлизат и на места се
развиват бурно инвазивни видове като аморфа, айлант, бяла акация, гледичия и др.
В резултат от антропогенизирането на ланшафтите при интензивното
земеделие в останалата равнинна част от територията на община Сливен, са настъпили
промени във видовия състав и обилието на видове.
Влошен е състава на растителните съобщества, допуснато е превръщане на
част от широколистните гори в издънкови, наблюдава се деградация на ливадите и
пасищата, както и намаляване на продуктивността и ценността на дървесните видове
чрез неадекватна на глобалните и локални климатични промени реконструкция с
производни, стопански ценни видове.
Определянето на приоритетните екологични проблеми на територията на
община Сливен бяха направени въз основа на анализ и оценка на състоянието на
компонентите на околната среда с цел :
- Да се направи обективна оценка на екологичното състояние на
територията на общината, формирано от взаимодействието и временното влияние
между природните и антропогенните фактори, действащи върху територията на
общината;
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- Да се определят различията в характеристиките на отделните зони в
териториален аспект и да се установят причините за тези различия;
- Да се формулират екологични изисквания, насоки и пътища за ефективна
пространствена организация и рационално използване на териториалните ресурси;
- Да се определи възможното екологично въздействие върху основните
компоненти на околната среда без реализиране на устройствените предложения,
заложени в ОУПО;
- Да се предложат мерки за ограничаване на евентуални негативни
комулативни въздействия върху околната среда.
От анализа на характеристиките, направени за отделните компоненти на
околната среда в разделите до тук може да се констатира следната обобщена оценка за
тяхното състояние и да се формулират факторите за съществуващите понастоящем
приоритетни екологични проблеми.
Екологични проблеми в състоянието на атмосферния въздух. Оценка на
базата на конкретни мониторингови данни за състоянието на атмосферния въздух на
територията на община Сливен не може да се направи, защото за сега такъв
мониторинг не е извършван от съответните институции. Общината не е включена в
националната система за екологичен мониторинг и се провежда само периодичен
кратковременен имисионен контрол на атмосферния въздух.
Данните от изследванията не показват превишаване на пределно
допустимите концентрации на показателите: въглероден оксид, озон, азотен оксид,
азотен диоксид, серен диоксид и амоняк.
Община Сливен е отдалечена от големите регионални източници на
замърсяване на атмосферния въздух. Само най-южните й части са подложени на
известно фоново замърсяване от района на Марица –Изток, но в границите на
допустимите норми. Местни източници на замърсяване на атмосферния въздух са
малки обекти
с непосредствено въздействие. Сред тях е промишлеността,
автотранспорта по магистрала ”Тракия” и битовото отопление на твърди горива.
Общият извод е, че в приземният атмосферен слой концентрациите на
вредните вещества са под пределно допустимите. Емисиите на вредни вещества в
атмосферния въздух варират както по часове в денонощието, така и по сезони, като
през зимния отоплителен сезон се отбелязва повишено съдържание на серен диоксид от
използваното в бита твърдо гориво. През летния сезон пък, основният замърсител са
финните прахови частици. В крайна сметка, сумарната мощност на емисиите на всички
компоненти не е в мащаб, който би могъл да бъде обеспокоителен.
Екологични проблеми в състоянието на геоложката среда, почвите и
земите. Почвеното разнообразие в Сливенската община е голямо. В хълмистите и
нископланински части на общината ограничители на почвеното плодородие са
относително пресечения релеф, ерозията и плиткостта на почвите. Според
районирането на България по отношение на ерозията и дефлацията на почвите, тази
част от общината е поставена в район с наличие на геоморфоложки условия за ерозия.
На територията на общината няма замърсявания на почвите с устойчиви органични
замърсители и тежки метали. Не е установена силно изразена ветрова и водна ерозия,
нарушаване на земите от добивни дейности засоляване и вкисляване на почвите. За
предотвратяване замърсяването на почвите и земите с пестициди, община Сливен е
предприела съответните действия. За сега съществуват проблеми с нерегламентираното
изхвърляне на отпадъци, причиняващи локални ограничени замърсявания на
територията на общината както и замърсявания, свързани с дизеловите и бензинови
двигатели в терените около автомагистрала „Тракия”.
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Основен източник за замърсяване на почвите са емисии от промишлени
предприятия и производства, автомобилният транспорт, минералните торове и
пестицидите, използвани в селското стопанство.
Екологични проблеми в състоянието на повърхностните и подземните
водни тела. Община Сливен освен от р.Тунджа, се отводнява основно още от р.
Блатница (ляв приток на Съзлийка). Съществува замърсяване на основните
водоприемници с битови и промишлени отпадъчни води. Определено изпъква лошото
състояние на река Блатница и притоците й до вливането в р. Сазлийка – това водно тяло
е в лошо екологично състояние по основните физико-химични показатели :
електропроводимост, БПК5, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот,
ортофосфати и общ фосфор, което се дължи на липсата до сега на стъпало за
отстраняване на азота и фосфора във функциониращата ГПСОВ на Сливен. В това
отношение сериозни проблеми създават също и залпови изпускания в
канализационната система от производствени единици без собствено пречиствателно
съоръжение. Най-често проблемите са - ниско ph, високо ph, рядко и нефтопродукти,
които създават затруднения в технологичния процес. В Плана за управление на речните
басейни 2010-2015 г. е планирана мярка за реконструкция и модернизация на ГПСОВ
на гр. Сливен,, в която се предвижда подмяна на аерационната система и разширение,
което би могло да осигури пречистването на отпадните води и от селата.
Само една част от населените места имат издадени разрешителни за питейно
водовземане. За сега водоизточниците за питейни води нямат учредени санитарноохранни зони съгласно изискванията на Наредба 3/16.10.2000г. За селата в общината
водоснабдяването се осъществява от помпажни и гравитачни системи. За сега няма
изградена пречиствателна станция за питейна вода, а обеззаразяването на питейните
води се извършва преобладаващо с хлорно-варов разтвор.
Ще продължат да се увеличават загубите на питейна вода в резултат на
амортизацията на водопроводната мрежа и използването на питейната вода за
напояване.
Мерките, заложени в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) на
Източнобеломорски район за подобряване състоянието на повърхностните и
подземни водни тела, целят да се подобри сегашното лошо химично състояние на
по-голямата част от подземните водни тела :
- Подземно водно тяло BG3G000000Q012 има лошо химично състояние
във връзка с повишено съдържание на фосфати и нитрати;
- Подземно водно тяло BG3G000000N014 има лошо химично състояние
във връзка с повишено съдържание на нитрати;
- Подземно водно тяло BG3G00000NQ015 има лошо химично състояние
във връзка с повишено съдържание на нитрати;
- Подземно водно тяло BG3G0000PgN019 има лошо химично състояние
във връзка с повишено съдържание на сулфати, калций, твърдост /обща/, нит рати и
амоний;
- Подземно водно тяло BG3G0000T13035 има лошо химично състояние
във връзка с повишено съдържание на нитрати, калций, магнезий и твърдост /обща/.
При зачестилите през последните години проливни валежи, без
регламентиране на съответните устройствени мерки, ще бъдат възможни наводнения
при високи води на реките на територията на общината, които ще въздействат
негативно върху земеделските и жилищни територии и ще водят до екологични и
социално-икономически щети.
Екологични проблеми в състоянието на биологичното разнообразие и
елементите на националната екологична мрежа. На територията на Горнотракийската
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низина, където се намира община Сливен, по причини най-вече от антропогенен
характер, са са развили преимуществено тревисти растителни съобщества. Около
обработваемите площи и в запустелите урбанизирани терени се срещат много
рудерални видове. Без предвиждане на устройствени мерки за икономическо и
социално развитие на територията на общината, ще продължи процеса на увеличаване
на пустеещите земи.
Възможно е засилено антропогенно усвояване на земеделски площи около
автомагистралата, както и на терени, включени в защитените зони. Без устройствена
защита, ще се създадат предпоставки за неекологично застрояване и ползване на
крайречните терени и няма да е възможно възстановяването на гори във влажните зони.
Запазва се влошеното състоянието на рибните ресурси в реките на територията на
общината от замърсеността на водите им.
В горскостопанския план за горите на територията на община Сливен се
предвижда залесяване на част от голите горски площи (сечища, пожарища и др.) с найподходящи дървесни видове, които да спомогнат за повишаване на другите полезни
функции на горските екосистеми в района. Наблюдавана през последните години е
тенденция за намаление на популациите на основните ресурсни видове, включени в
Приложение № 4 на ЗБР като ловни обекти както на територията на страната, така и за
района на общината( благороден елен, сърна, елен лопатар, дребен дивеч). Съществуват
проблеми в прилагането на мерките за управление на защитените зони по Натура 2000,
което ще доведе до : Извършване на действия свързани с промяна на хидрологичния
режим; Допускане на устройствени действия, които могат да доведат до разрушаване
на местообитанията; Допускане промяна на предназначението и начина на трайно
ползване на ливади, пасища, поляни, мери, мочурища и влажни зони; Извършване на
отводнителни и сходни на тях дейности на територията на влажните зони и водосбора
им;
Екологични проблеми в състоянието на ландшафта. Понастоящем, по-голямата
част от видовете ландшафти на територията на община Сливен, имат основно
антропогенен произход. Силното антропогенизиране на територията ще продължи.
Визуалния ефект от него се подсилва и от основно равнинния релеф на общината,
който определя монотонността на съвременния облик на ландшафта. Туристическата
привлекателност на ландшафта на общината изисква да се създадат подходящо
оформени и благоустроени обекти за отдих и туризъм и около тях да се потърсят
места, от които може да се осъществи панорамно възприемане на околния ландшафт.
Нуждата от внасяне на динамика в облика на ландшафта ще се осъществи, ако се
предвидят и заложат бъдещи предпоставки за опазване и развитие на горските
ландшафтни комплекси и на ландшафтните комплекси на зоните по Натура 2000, които
имат съществено значение за разнообразяване визията на ландшафта. Оформянето и
ползването на имотите, контактуващи с ландшафтните комплекси (имащи и
консервационна стойност), трябва да се съобрази със специалните изисквания и
правила за оформяне на контактните буферни ивици. В тези случаи ще може да се
изисква засаждане в имотите на определен процент дървесно-храстова растителност и
спазване на определени режими за ползването им. Необходимо е да бъде постигнато
подобряване на визуално-естетическия ефект, опазването и развитието на
ландшафтните комплекси, което има и голямо екологическо значение. Като се опазват
ландшафтните комплекси, ще може да бъде постигнат баланс в облика на естествения
ландшафт, на фона на засилващото се присъствие на различните разновидности на
антропогенния ландшафт.
Екологични проблеми при управлението на отпадъците. Без създаване на
предпоставки за стриктното прилагане на общинската програма за управление на
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отпадъците, ще продължи констатираното сега изхвърляне на отпадъци от
домакинствата извън съдовете за битови отпадъци. Използването предимно на твърдо
гориво за отопление през зимните месеци, създава ситуации за изхвърляне на
неизгасена пепел и сгурия в контейнерите, което предизвиква запалването им и бързото
им изхабяване.
Необходима е промяна в бита на населението, за да не продължава в населените
места практиката, съдовете за отпадъци (които са общинска собственост), да се
използват неправомерно за фураж, пясък, вар, вода и др.). Прилагането на общинската
програма за отпадъците се очаква да подобри организацията на работа и ефективното
планиране на тази дейност (в т.ч. на използваната техника и съоръжения) и разходване
на средствата, предоставени от общината за нея. Предвиждането и реализирането на
съответните устройствени мерки и контрол, ще преустанови неконтролираното
изхвърляне на строителните отпадъци от гражданите и фирмите, което води до
формирането на нерегламентирани сметища главно край входно - изходните пътни
артерии на населените места и замърсяване на площи в регулационните граници.
Тяхното съществуване води до замърсявания на земите, водите и почвите, засилване на
ерозията, намаляване на естетическата стойност и привлекателността на ландшафта и
намаляване на потенциала за развитие на туризъм в общината. Друг проблем е
генерираните строителни отпадъци да започнат да се третират на специално отредени
площадки, където да се преработват, обезвреждат и оползотворяват. Практика на
настоящия момент е, основният начин на обезвреждането на отпадъците да е
депонирането. Няма специални депа на територията на общината и в областта за
опасните отпадъци.
Екологични проблеми в състоянието на акустичната среда. Проблеми с
източници на производствен шум главно около град Сливен съществуват, тъй като там
са концентрирани основните производствени предприятия. Предвиждането на
съответните устройствени мерки в ОУПО на гр. Сливен, ще преустановят
неблагоприятното акустично въздействие и от другите съществуващи различни
източници на шум в селищната и крайселищна територия на община Сливен.
Необходимо е предвиждане на шумозащитни екрани, за да се намали високото ниво на
шум
от транспортните автомобилни потоци около магистрала „Тракия”.
Железопътният транспорт е източник на епизодично увеличаване на шума около жп
линиите при преминаване на влаковите композиции. Без съответните шумозащитни
мерки, подобно локално въздействие със сравнително ниска интензивност и честота на
шума се получава и от някои промишлени, транспортни, комунално-битови обекти и
спортни площадки на територията на общината.
Автомобилният транспорт е основният източник на шум на територията в
селищна среда, ако не се планира промяна в организацията на движението му.
Причините за акустично замърсяване са характерните особености на досегашното
селищно устройство, свързано с преминаване на транзитния трафик през селищата,
липса на шумозащитни прегради макар и от растителност, лошокачествена и разбита
пътна и улична настилка и т.н.
Екологични проблеми от нейонизиращи лъчения и радиационна обстановка.
ОУПО по своя предмет и обхват на планиране на територията, няма отношение към
въздействия върху промяна на радиационната обстановка и оформяне на зони с
„електромагнитен” дискомфорт, чието неблагоприятно действие не се възприема пряко
от хората, но оказва влияние върху тяхното здравословно състояние. Независимо дали
той ще бъде разработен и приложен или не, не се очакват отрицателни промени в
досегашното състояние.
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Екологични проблеми върху състоянието на културно-историческото
наследство. По отношение на недвижимото културно наследство, трябва да се
извършат дейности по актуализация на списъка на НКЦ на територията на
общината, въз основа на които да се направят предложения от общинската
администрация за реализиране на такава дейност. Дейностите по актуализация на
списъка включват актуализирана оценка на културната и научна стойност на
обектите, на състоянието им, определяне на режими за опазването им, както и
идентифициране на нови обекти с потенциал на НКЦ, което ще може да се
осъществи на базата на ОУПО. Чувства се остра нужда от социализация на културното
наследство, която да се осъществява посредством опазване и експониране на
автентичността и целостта на културното наследство, от запазване на технологиите и
производствата на малките фирми, специализирани в поддръжка и реставрация, както и
от насърчаване на международния обмен на опит и практики. Възможно е увреждане на
културни и исторически ценности от природни фактори и от безконтролно поведение
на хора, затова особен акцент в ОУПО трябва да се постави върху поддръжката на
сградната и урбанистична структура – по-добрата форма на управление на обектите,
които са културни ценности, както в икономическо отношение, така и по отношение на
опазването на автентичността и идентичността.
Необходимо е да се осъществява и „интегралната консервация” за
осъществяването на връзка между опазването на наследството и благоустройството на
териториите, която чрез ОУПО, ще помогне за постигането на устойчиво развитие,
устойчива икономика, успешна социална политика и запазена екологична и културна
среда.
Екологични проблеми, свързани със състоянието на човешкото здраве. Главна
цел на регионалната здравна политика в община Сливен е да се запазят държавните и
общински лечебните заведения със статут, съответстващ на здравно-демографските
реалности, като се изпълнят изискванията за предоставяне на своевременни, достъпни,
висококвалифицирани и качествени медицински услуги. Основна задача е да се
извърши реконструкция, обновяване и оборудване на лечебните и здравни заведения със
специален акцент върху създаването на високотехнологични звена за диагностика и
лечение на социално-значимите и онкологичните заболявания и обновяването на
медицинската апаратура в хемодиализните структури.
Положителен ефект за подобряване на здравния статус има осигуряването на
условия за подобряване на физическата активност на населението чрез създаване на
условия за организиран спорт и туризъм.
Дейностите в сферата на здравеопазването следва да бъдат насочени към
изпълнение на следните постижими и измерими чрез социо-демографските и здравни
индикатори цели:
Повишаване на здравната култура на бременните, семействата на новородените
и децата;
Повишаване на здравната култура и знанията за репродуктивното здраве на
младите хора;
Ограничаване и постепенно елиминиране на рисковите фактори, свързани с
начина на живот и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
Подобряване на достъпа до здравни услуги за рискови групи от населението;
Създаване на превантивно-информационен център и дневен стационар за
лечение на зависимости;
Изграждане на дневни центрове или защитени жилища, където
мултидисциплинарни екипи от психиатър, психолог и социален работник да предлагат
психо-социална подкрепа и рехабилитация на жертви на насилие, трафик и
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престъпления;
Подобряването на междусекторното сътрудничество с инситуциите от
системата на здравеопазването, образованието и социалните услуги;
Осигуряване на финансов ресурс за обновяване на общинските лечебни
заведения – медицински центрове, МБАЛ и др.;
Подпомагане усилията на МБАЛ „Д-р И. Селимински” Сливен за
превръщането й в едно от 20-те високотехнологични лечебни заведения в страната;
Осигуряване на финансов ресурс за изграждане на съвременен балнеолечебен
център на Сливенски минерални бани.
Специфичен за общината и с много сериозни социални последици е проблемът
за здравния статус на етническите малцинства в неравностойно положение – основно
ромската общност. Подобряването на здравния статус на това население се очертава
като ключова цел в плановете за развитие на общината. Тази цел следва да намери
изражение в следните подцели и мерки със стратегическо значение:
•
Намаляване на детската и майчината смъртност;
•
Ограничаване заболеваемостта от заразни и паразитни заболявания –
туберкулоза, вирусни хепатити, ехинококоза и др.;
•
Намаляване заболеваемостта от социално-значими заболявания, водещи до
преждевременна смърт – хипертонична болест, сърдечносъдови и мозъчносъдови
заболявания;
•
Осигуряване по-добро здравно обслужване и по-добро качество на живот на
болни с хронични заболявания и инвалиди;
•
Намаляване на заболеваемостта от наследствени заболявания, водещи до
ранна инвалидизация и преждевременна смърт сред някои ендогамни малцинствени
групи;
•
Укрепване на сексуалното и репродуктивното здраве – превенция на аборта и
полово предаваните инфекции, хигиена и адекватно семейно планиране.
•
Осигуряване ефективно равенство в достъпа на малцинствата в
неравностойно положение до здравни услуги и здравна информация, отваряне на
здравеопазната система към нуждите на най-бедните и най-уязвимите групи и
общности;
•
Оптимизиране изпълнението на националните профилактични програми на
общинско ниво сред малцинствените групи в неравностойно положение. Разработване
на специални програми и политики за промоция на здравето, отговарящи на
специфичните проблеми на отделните малцинствени групи както следва:
· Национална програма за профилактика и контрол на туберкулозата;
· Национална програма за профилактика и контрол на СПИН и полово предавани
инфекции;
· Национална програма за психично здраве;
· Национална програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркоманиите;
· Национална програма и работна програма за профилактичен онкологичен
скрининг;
· Национална програма за инвазивна кардиология;
· Национална програма за профилактика на наследствените болести,
предразположения и вродени аномалии;
· Национална програма за ограничаване на тютюнопушенето.
•
Запознаване с помощта на здравните медиатори със системата на
функциониране на доболнична и болнична здравна помощ;
•
Запознаване с правата и задълженията на пациента;
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•
Повишаване на общата култура, нивото на образование, здравната култура и
знанията за репродуктивно здраве сред ромите, българските турци и българите
мюсюлмани, особено на младите хора, девойките и жените в тези общности;
•
Запознаване с принципите на здравословното хранене и здравословен начин
на живот.
•
Преодоляване на културни бариери в общуването и всякакви форми на
дискриминационни нагласи, чрез:
Провеждане на семинари за запознаване на медицинския персонал с
етнокултурните особености на малцинствата;
Включване в програмите на обучение в медицинските университети и колежи
на специализирани часове и модули, създаващи умения за работа с малцинствени
общности;
Защита правата на пациентите и сигнализиране на нарушения в здравното
обслужване в МЗ, РЗОК и НЗОК, БЛС и др. Професионалните организации на
българските лекари и стоматолози съвместно с правозащитните организации трябва да
следят и да оказват противодействие срещу всяка проява на дискриминация при
здравното обслужване на представителите на уязвимите малцинствени общности и на
бедните пациенти.
Разширяване обхвата на здравноосигурените лица от уязвимите малцинствени
групи и общности и подобряване здравното обслужване на здравнонеосигурените.

Основни акценти в сферата на социалните услуги трябва да бъдат:
осигуряването на равни възможности за достъп до социалните услуги
включително и на живеещите в малки, отдалечени от градските центрове населени
места;
изграждането на публично-частно партньорство за предоставянето им;
подобряване на материално-техническата база;
изграждане и поддържане на нови социални заведения за предоставяне на
услуги в общността;
повишаване на качеството на социалните услуги.
Социалното включване е процес на приобщаване в групата на всички уязвими
социални общности, деца и лица, които имат нужда от подкрепа. Политиката за
социално включване се изразява в две насоки:
социално подпомагане на лицата в риск и на определена категория лица с
висока степен на бедност;
превенция на рискови фактори за социално изключване и изолация, водещи до
попадане на трайно маргилизирани социално уязвими групи.
Стратегическата цел в политиката за работа с младежи - насърчаване на
здравословния начин на живот сред младите хора, би моглада бъде осъществена чрез:
1. Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора;
2. Повишаване на сексуалната и репродуктивна им култура;
3. Насърчаване на физическата активност и спорта;
4. Подобряване на материалната база, даваща възможност за по-добра
реализация и ползотворно запълване на свободното време на младите хора.
Възможните дейности имат широк обхват:
Насърчаване и подпомагане на сътрудничеството между здравните
специалисти, младежките и спортните организации за утвърждаване на здравословен
начин живот сред младите хора;
Осигуряване на ефективно прилагане на насоките на ЕС за физическата
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дейност, особено сред младежите с увреждания;
Разработване и разпространение на здравна информация, съобразена с
нуждите на младите хора чрез мобилизиране на младежките информационни и
социални мрежи, включително дигиталните и Интернет-базирани;
Създаване и прилагане на нови форми за промоция на здравословен начин на
живот, безопасно поведение и избягване на рискови за здравето практики и
зависимостите в училищата, както и насърчаване на здравната просвета в читалищата,
неформалните младежки групи, спортните и младежките организации, включително и
чрез развитие на подхода „Връстници обучават връстници”;
Подобряване на достъпа на младите хора до подходящи за тях качествени
услуги и до съвременна научна информация по въпросите на сексуалното и
репродуктивното здраве, превенция на нежелана бременност и на сексуално предавани
инфекции;
Провеждане на дискусии с младите хора – ученици и студенти по
проблемите на превенция на употребата на психоактивни вещества; провеждане на
превантивно-информационни кампании по повод международните дни на трезвеността
и борбата с тютюнопушенето и др.;
Подкрепа на дейности, свързани с въпросите на сексуалното и
репродуктивно здраве и превенция на болестите, предавани по полов път;
Създаване на условия за системни спортни и туристически занимания на
деца и младежи в свободното време, в т.ч. участие в спортни състезания и турнири;
Изграждане на нови
и рехабилитация на съществуващите спортни
съоръжения и площадки по квартали.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: РАЗРАБОТЕНИЯТ ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА
ОБЩИНА СЛИВЕН НЕ БИ МОГЪЛ ДА ОКАЖЕ НЕГАТИВЕН ЕФЕКТ ВЪРХУ
ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО. ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА
ПРОСТРАНСТВАТА
С
ПУБЛИЧНО,
ПРОИЗВОДСВЕНО
И
ЛИЧНО
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НЕ ГЕНЕРИРАТ
ВРЕДНИ, ОПАСНИ, КОМПЛЕКСНИ И
КУМУЛАТИВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ, КАКТО ВЪРХУ СЕГАШНОТО, ТАКА И ВЪРХУ
БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ. НУЛЕВАТА АЛТЕРНАТИВА И НЕПРЕДПРИЕМАНЕТО
НА ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ
БИХА ЗАДЪЛБОЧИЛИ НЕГАТИВНИТЕ СОЦИО-ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ И
ТЕНДЕНЦИИ В ЗДРАВНИЯ СТАТУС В ОБЩНОСТТА. РЕАЛИЗИРАНЕТО НА
ПЛАНА ЩЕ
МИНИМИЗИРА И КОНТРОЛИРА В ПРИЕМЛИВИ ГРАНИЦИ
ЗДРАВНИЯ РИСК И ЩЕ ПОДОБРИ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТА НА ХОРАТА.
Обобщена представа за приоритетните екологични проблеми на територията
на община Сливен, на които трябва да се обърне внимание и да се предложат
устройствени мерки за решаването им в ОУПО, дава следната таблица:
Компоненти

Съществуващо
състояние

В
приземният
атмосферен
слой,
концентрациите на
вредните вещества са

Развитие
на
екологичните
проблеми
без
изработване
и
прилагане на ОУПО
Възможно
е
увеличаване
на
замърсяването
в
приземния

Приоритетност при
решаване
на
екологичните
проблеми в ОУПО
Второстепенен
приоритет,
решим
устройствената

но
в
си
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Атмосферен
въздух

под
пределно
допустимите. Няма
данни
за
превишаване
на
пределно
допустимите
концентрации
на
показателите:
въглероден
оксид,
озон, азотен оксид,
азотен
диоксид,
серен диоксид и
амоняк.

Няма замърсявания
на
почвите
с
устойчиви органични
замърсители и тежки
метали.
Не
е
Геоложка
установена
силно
среда, почви и изразена ветрова и
земи
водна
ерозия,
нарушаване
на
земите от добивни
дейности, засоляване
и вкисляване на
почвите.
Няма
изградени
пречиствателни
станции за питейна
вода,
а
обеззаразяването на
питейните води се
извършва
преобладаващо
с
Повърхностни хлорно-варов
и
подземни разтвор.
Има
водни тела
увеличени загуби на
питейна
вода
в
резултат
на
амортизацията
на
водопроводната
мрежа
и
използването
на
питейната вода за
напояване.
В
населените места на
общината
няма

атмосферен слой при
липса
на
устройствена
програма
за
подобряване
благоустрояването на
селищата, ситуиране
на
производствени
мощности,
рационализиране на
пътните връзки и
организация
на
движението
по
уличната мрежа.
Възможно
е
замърсяване
на
почвите
от
прекомерна употреба
на минерални торове
и пестициди, както и
заблатяване
и
засоляване
на
почвите
при
непремерена
употреба на води за
напояване. Възможно
е развитие на водна и
ветрова ерозия и
добивна дейност
Ще
продължи
замърсяването
на
повърхностните
и
подземните
води,
което ще се отрази на
качеството
на
питейните води и
състоянието
на
биоразнообразието в
защитените зони. Ще
продължат загубите
от водоснабдителната
мрежа
и
задълбочаване
на
сегашният
нисък
стандарт
на
обитаване
без
канализация
и
пречистване
на
отпадъчните
и
питейните води.

част със средствата
на ОУПО

Второстепенен
приоритет.
От ОУПО основно
зависи решаването му
по
отношение
отреждането на нови
терени, свързани с
нарушаването на земи
от добивни дейности.

Основен приоритет
за
решаване
от
ОУПО,
който
в
специфичната си част
за повърхностните и
подземните
водни
тела ще бъде решен и
с помоща на мерките,
заложени в Плана за
управление
на
речните
басейни
(ПУРБ)
на
Източнобеломорски
район.
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канализация.
Повечето
повърхностни
и
подземни
водни
тела, са с лошото
химично
и
бактериологично
състояние.
Съществува процес
на увеличаване на
пустеещите
земи.
Има
засилено
антропогенно
усвояване
на
Биологично
земеделски площи в
разнообразие
крайселищните
и елементи на територии,
край
националната автомагистралата,
екологична
както и на терени,
мрежа
включени
в
защитените
зони.
Създадени
са
предпоставки
за
неекологично
застрояване
и
ползване
на
крайречни
и
крайязовирни
терени. Има влошено
състоянието
на
рибните ресурси в
реките
на
територията
на
общината
от
замърсеността
на
водите им. Липсват
биокоридори
за
разпространяване на
биологичното
разнообразие.
Основно
ландшафтите
на
територията
на
общината
имат
антропогенен
Ландшафт
произход,
който
генезис ще бъде
запазен. Това силно
антропогенизиране
се подсилва
от

Ще
продължи
процеса
на
антропогенизиране на
природните
територии и ще се
увеличават заплахите
за
биологичното
разнообразие
в
защитените зони по
Натура 2000.

Основен приоритет
за
решаване
от
ОУПО,
който
в
специфичната
си
част,
касаеща
устройството
и
ползването
на
териториите, ще бъде
решен и с помоща на
мерките и режимите,
регламентирани
за
защитените зони по
Натура
2000,
в
техните планове за
управление.

Ще продължи да има
опасност
от
оформяне и ползване
на
имоти,
контактуващи
с
ландшафтните
комплекси(имащи и
консервационна
стойност). Няма да се
постигне

Основен приоритет
за решаване от ОУПО
с
помоща
на
териториалноустройствени мерки и
режими.
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равнинния релеф и
основно
перспективата
за
земеделско ползване
на земите, което в
крайна
сметка
определя
монотонността
на
съвременния облик
на ландшафта.

Отпадъци

Съществува
неконтролирано
изхвърляне
на
строителни
отпадъци, което води
до формирането на
нерегламентирани
сметища
и
замърсяване
на
площи
в
регулационните
граници.
Съществуването им
води
до
замърсявания
на
земите, водите и
почвите
и
намаляване
естетическата
стойност
на
ландшафта.
Генериране
на
строителни и опасни
отпадъци без да се
третират
на
специално отредени
площадки,
за
преработване
и
оползотворяване.
обезвреждане.
Понастоящем
автомобилният
транспорт
е
основният източник

подобряване
на
визуалноестетическия ефект,
опазването
и
развитието
на
ландшафтните
комплекси. Няма да
бъде
постигнат
баланс в облика на
естествения
ландшафт, на фона на
засилващото
се
присъствие
на
различните
разновидности
на
антропогенен натиск
Ще
продължи
практиката
на
настоящия момент,
основният начин на
обезвреждане
на
отпадъците
да
е
депонирането. Няма
да има специални
депа на територията
на
общината
за
различните
видове
отпадъци
и
за
тяхното рециклиране
и оползотворяване.

Ще
продължи
неблагоприятното
акустично
въздействие
от

Основен приоритет,
който ще се реши от
ОУПО и с помоща на
Общинската програма
за управление на
дейностите
по
отпадъците.

Второстепенен
приоритет, който ще
трябва да се реши с
териториално-
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на
шум
за
територията
на
селищата
в
общината. Причини
са
характерните
особености
на
досегашното
селищно устройство,
свързано
със
задължително
преминаване
на
транзитния трафик
през
селищата,
лошокачествена
пътна
и
улична
настилка
и
т.н.
Източниците
на
производствен шум
са главно около град
Сливен, където са
концентрирани
основните
производствени
предприятия.

различните
източници на шум в
селищната
и
крайселищна
територия на община
Сливен.
Без
предвиждане
на
съответните мерки,
ще продължи да се
чувства
високото
ниво на шум около
магистрала „Тракия”.
Железопътният
транспорт
ще
продължи
да
е
източник
на
епизодично
увеличаване на шума
около жп линиите.

устройствените
и
комуникационнотранспортните мерки,
предвидени в ОУПО.

Съществуват зони с
”електромагнитен”
дискомфорт
на
територията
на
общината, които за
сега не са точно
Нейонизиращи идентифицирани
и
лъчения
и чието
радиационна
неблагоприятно
обстановка
действие
не
се
възприема пряко от
хората, но
оказва
влияние
върху
тяхното
здравословно
състояние.Радиацион
ната обстановка е
нормална.
Недвижими
На
културни
територията
на
ценности
община Нова Загора
съществуват голям
брой обекти със
стойност
на
недвижими културни

Не
се
очакват
отрицателни промени
на територията на
общината
в
досегашното
състояние
по
отношение
на
нейонизиращите
лъчения
и
радиационната
обстановка
,освен
при възникване на
извънредни
обстятелства.

Второстепенен
приоритет, който по
същество не зависи от
обхвата и предмета на
планиране
и
реализиране
на
ОУПО.

Без разработванено
на ОУПО на гр.
Нова Загора в частта
му за недвижимите
културни ценности,
няма да може да се
извършат дейности

Основен приоритет,
който трябва да бъде
решен от ОУПО с
устройствени мерки и
режими, за опазване
на
природното
и
културното

Акустична
среда
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Здравен риск

ценности
от
античността,
през
късното
средновековие и до
по-ново
време.
Голяма част от тях
обаче понастоящем
не са включени в
списъците за НКЦ и
по тази причина
общината не може да
предприеме действия
за
тяхната
социализация.
Съществува здравен
риск за населението
поради проблемите с
водоснабдяването и
влошените качества
на питейната вода,
липсата
на
канализация
и
пречистване
на
отпадъчните
води,
шумовото
замърсяване
край
натоварените
с
автомобилно
движение улици и
пътища и т.н. Има
негативните прояви и
въздействия
върху
защитените зони по
Натура
2000,
състоянието
на
ландшафта,
качествата
на
природните
води,
плодородието
и
замърсяването
на
почвите и др., което в
крайна сметка
се
отразява
върху
комфортността
на
обитаване,
заболяемостта
и
жизнените интереси
на населението .

по актуализация на наследство и неговото
списъка на НКЦ. социализиране
в
Съществува
сферата на туризма..
опасност
от
разрушаване
и
заличаване
на
исторически
и
културни артефакти.

Развитието
на
селищните
и
крайселищни
територии
в
общината ще бъде
стихийно
и
неадекватно
на
съвременните
изисквания
за
здравословна
жизнена среда. Ще
се
повишава
здравния риск за
населението поради
задълбочаващите се
проблеми
с
водоснабдяването и
влошените качества
на питейната вода,
липсата
на
канализация
и
пречистване
на
отпадъчните води,.

Основен приоритет,
който трябва да бъде
решен
с
териториалноустройствените
инструменти
и
средства, с които
оперира ОУПО.
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VІІІ. Раздел 5. ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА
НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО РАВНИЩЕ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ
КЪМ ПЛАНА И ПРОГРАМАТА, И НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО ТЕЗИ ЦЕЛИ И
ВСИЧКИ ЕКОЛОГИЧНИ СЪОБРАЖЕНИЯ СА ВЗЕТИ ПОД ВНИМАНИЕ ПО
ВРЕМЕ НА ИЗГОТВЯНЕТО НА ПЛАНА ИЛИ ПРОГРАМАТА
Устойчивото развитие стана широко приета концепция през последните
десетилетия. През 1992 г. на срещата на високо равнище в Рио де Жанейро беше приет
Дневен ред 21 - План за действие за насърчаване на напредъка към устойчиво
развитие, с който основно се цели въвеждането на по-ефективни мерки за опазване на
околната среда. Глава осем от Дневен ред 21 препоръчва на правителствата да
разработят национални стратегии за устойчиво развитие и опазване на природата.
Няколко са формулираните фундаментални и дългосрочни решения, ангажиращи
международната общност със следните ключови принципи на екологичната политика, в
насока за опазване на околната среда:
- Принципът на превантивните мерки, основаващи се на най-добрите
съвременни научно-технически постижения, с цел да се намалят рисковете за хората и
околната среда;
- Принципът „Замърсителят плаща”, който означава, че на всички нива
разходите по предотвратяването и отстраняването на екологичното замърсяване се
носят от отговорните за причиняването им;
- Принципът, че защитата на околната среда е обща задача за правителствата,
гражданите и промишлеността, осъществявана чрез сътрудничество между тях;
- Принципът на интегрирането, който означава, че опазването на околната
среда е въпрос, който не трябва да се обсъжда самостоятелно и че екологичните
аспекти трябва винаги да се вземат предвид при оформянето и прилагането на
политиките в много други области, като транспорта, енергетиката, промишленост,
селското стопанство и др.
На базата на тези принципи в приетата Национална стратегия за околна
среда и Национален план за действие е определена дългосрочната стратегическа цел –
„Подобряване на качеството на живот на населението в страната и осигуряване на
здравословна и благоприятна среда и запазване на богатото природно наследство на
основата на устойчиво управление на околната среда” и са формулирани целите на
опазването на околната среда. На основата на извършения анализ на силните и слаби
страни, възможностите и заплахите, в стратегията са изведени национални цели и
подцели, които отразяват тенденциите и изискванията в международен аспект.
Цели и подцели:
1. Осигуряване на достатъчно по количество и качество вода за населението
и за икономиката на страната:
- Преодоляване на кризите във водоснабдяването;
- Осигуряване на вода за напояване;
- Формиране на съзнание и интерес за икономии на водни ресурси;
- Запазване и подобряване качеството на подземните и повърхностните води.
2. Достигане на нормите за качество на атмосферния въздух в населените
места, които са „горещи” точки:
- Намаляване концентрациите на вредни вещества;
- Недопускане на трансграничното замърсяване.
3. Запазване и разширяване на териториите с добро качество на околната
среда :
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- Прилагане на превантивните инструменти за недопускане на замърсяване и
увреждане на околната среда, включително и загуби на земи и почви (ОВОС,
Разрешителни режими, ISO 14000 и др.);
- Разработване и прилагане на регионални политики за постепенно
разширяване обхвата на териториите с добро състояние на околната среда
4. По-тясно интегриране на политиката по околна среда в политиките на
развитие на стопанските отрасли:
- Развитие и прилагане на стратегическа Оценка на въздействието върху
околната среда за инвестиционните планове и програми за развитие на национално и
регионално ниво; инвестиционните планове и програми в областите от транспорт ,
енергетика, управление на отпадъците, управление на водните ресурси, промишленост,
включително добив на минерални суровини, далекосъобщения, туризъм и
земеползване, при осъществяването на които се предполагат значителни въздействия
върху околната среда;
- Отчитане на екологичните изисквания при преструктурирането и
развитието на енергетиката, минно-добивната промишленост, индустрията и
транспорта;
- Развитие на: екологично чисто, органично земеделие и животновъдство;
- Запазване на околната среда в силно натоварените туристически райони.
5. Опазване и подържане на богато биологичното разнообразие:
- Съхраняване, укрепване и възстановяване на ключови екосистеми,
местообитания, видове и на генетичните им ресурси;
- Осигуряване на условия за устойчиво ползване на биологичните ресурси;
- Подобряване състоянието на горите.
6. Създаване на условия за прилагане на европейското екологично
законодателство и международни конвенции в областта на околната среда:
- Подобряване административния капацитет на институциите по прилагане
на европейското екологично законодателство и международните конвенции;
- Завършване хармонизацията на българското законодателство с правото на
ЕС в областта на околната среда;
- Обезпечаване финансиране на мерките по прилагане на европейското
законодателство и международните конвенции.
7. Подобряване управлението на отпадъците:
- Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на
отпадъци;
- Създаване на механизми за функциониране на системата за разделно
събиране, рециклиране и повторна употреба на отпадъци;
- Значително подобряване чистотата на населените места в България.
8. Намаляване шумовото замърсяване:
- Намаляване шумовото замърсяване в населените места от стопански
обекти;
- Намаляване шумовото замърсяване предизвикано от транспорта.
9. По широко участие на обществеността в решаване на проблемите на
околната среда:
- Повишаване на обществената култура и съзнание по проблемите на
околната среда;
- Привличане на обществеността в процеса на вземане на решения.
Изготвеният ОУП за община Сливен е съобразен с поставените цели и
подцели, актуални за страната и района:
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Национална цел
Осигуряване на достатъчно
количество и качество вода за
населението и икономиката на
страната.

Запазване и разширяване на
териториите с добро качество
на околната среда
По-тясно
интегриране
на
политиката по околна среда в
политиките на развитие на
стопанските отрасли.

Опазване и
богато
разнообразие

подържане на
биологичното

Създаване на условия за
прилагане на европейското
екологично законодателство и
международни конвенции в
областта на околната среда.

Подобряване управлението на
отпадъците

Намаляване
замърсяване

шумовото

Приоритети и мерки в ОУПО
Развитие на водоснабдителните системи за
намаляване на загубите във водопроводната мрежа,
ще се реконструира ГПСОВ и ще се осъществи
поетапно ликвидиране на точковите и дифузните
източници на замърсяване, с което ще се подобрят
качествата на повърхностните и подземните води.
Предвиденото в ОУПО развитие на ВиК мрежите и
съоръженията към тях и ГПСОВ на гр. Сливен има
за цел опазването на водите, като природен ресурс с
огромно значение за бита на населението и
икономиката на града.
Подобряването на жилищната среда в селищата и
предвидените за целта комплексни благоустройствени мероприятия, както и прилагането на нова
организация в управлението на отпадъците, ще
съдействат за реализиране на тази цел.
Заложеното развитие на функционалната структура
на
общината,
щадящото
отношение
към
използването на природните ресурси на територията
и
търсеният
баланс
между развитие
на
урбанизацията и съхраняване във възможната степен
на цялостността на природната среда са адекватни с
тази цел.
Заложено е спазване на въведените режими на
защитените зони, запазване на техните територии по
площ и се създават условия за развитие на местната
екологична мрежа.
Предложените промени в комуникацинно-транспортната система на общината допринасят за
намаляване концентрациите на емисии с парников
ефект и замърсяване на атмосферния въздух в гр.
Нова Загора и селищата на общината. Съдават се
условия за използване на алтернативни източници
на енергия. Предвидените мерки в областта на
всички компоненти и фактори на околната среда
отговарят на Директивитите на Европейския съюз и
международните конвенции, по които Република
България е страна.
Има стремеж оптимизира системата за разделно
сметосъбиране и извозване на отпадъците. Всички
дейности са в съответствие с изискванията на ЗУО,
Националната и Общинската
програма за
управление на отпадъците. Ще бъдат ликвидирани и
рекултивирани
съществуващите
малки
нерегламентирани сметища.
Необходими са адекватни устройствени решения за
обходни пътища, провеждащи тежкотоварен
транспорт в посока север-юг през селищата, около
автомагистрала „Тракия” и обходен път на гр.
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Сливен, с което ще се намали шумовото и
атмосферно замърсяване.
По
широко
участие
на ОУПО, както и всички процедури по ЗУТ, се
обществеността в решаване подлагат на законоустановените и отговарящи на
на проблемите на околната съвременните изисквания форми на обществен
среда.
достъп и контрол, като постъпилите мнения,
съображения, жалби и сигнали се вземат предвид
при окончателните устройствени решения.
Проектът за ОУП на община Сливен е съобразен и с целите на други
стратегии и програми на национално ниво:
 Национална стратегическа програма за следващия програмен период на
ЕС до 2020г., където основната цел е България да стане конкурентно способна страна –
членка на ЕС с високи качество на живот, доходи и социална чувствителност на
обществото. Предвижда се развитие на устойчиви териториални общности чрез
Оперативните програми - „Региони в растеж”, „Околна среда” и „Транспорт”.
 Национална стратегия за развитие на инфраструктурата на Република
България и план за действия в програмния период до 2020г., която цели да се развие
устойчива транспортна мрежа чрез оптимизиране капацитета и ефективността на
съществуващата инфраструктура, развитие на републиканската пътна инфраструктура
и интегрирането й към тази на страните на Европейския съюз.
 Национална стратегия за регионално развитие на Република България в
програмния период на ЕС до 2020г., където поставената цел е да се постигане на
устойчиво и балансирано развитие на регионите.
 Национална стратегия за развитие и управление на водния сектор до 2015
г. ( със споразумения за удължаване на програмния период).
 Стратегия за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията
в Република България, която цели да се подобри управлението на сектора
водоснабдяване и канализация и повишаване качеството на ВиК услугите като се
предложат комплексни мерки за постигането им.
 Национални програми, свързани с водния сектор, опазването и
управлението на водите - Национална програма за приоритетно изграждане на ГПСОВ
за населени места с над 10 000 екв. жители (1999 г.),
 Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в
Р България за следващия програмен период до 2020г. и други.
На база анализа на съществуващото състояние на компонентите на околната
среда, са изведени целите и приоритетите на ОУПО за развитие територията на община
Сливен:
 Обвързване развитието на общината с факторите от регионално,
национално и наднационално ниво;
 Оптимизиране на функционалната структура на общината спрямо
съвременните социално-икономически и демографски процеси;
 Оптимизиране на начините и режимите на земеползване в общинската
територия и в отделните землища;
 Оптимизиране на пространственото и функционално развитие на
различните подсистеми на общинския организъм и взаимодействието между тях;
 Създаване на предпоставки и условия за ефективно управление на
общинското развитие.
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ІХ. Раздел 6. ВЕРОЯТНИ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ
ОКОЛНАТА СРЕДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ,
НАСЕЛЕНИЕ, ЧОВЕШКО ЗДРАВЕ, ФАУНА, ФЛОРА, ПОЧВИ, ВОДИ, ВЪЗДУХ,
КЛИМАТИЧНИ
ФАКТОРИ,
МАТЕРИАЛНИ
АКТИВИ,
КУЛТУРНОИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО АРХИТЕКТУРНО И
АРХЕОЛОГИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ЛАНДШАФТ И ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ
6.1. Върху качествата на атмосферен въздух.
Общо предвижданията на ОУПО по отношение устройството и локацията на
производствените дейности, съсредоточията на селскостопанската инфраструктура,
зоните за туристическа и рекреативна дейност, за търговско и друг вид обществено
обслужване, не водят до влошаване качествата на атмосферния въздух.
Лесоустройственият проект на ДГС „Сливен ” предвижда залесяването на част
от голите сега горски площи (сечища, пожарища) с най-подходящи дървесни видове,
като по този начин се цели да се повишат полезните функции на горските екосистеми в
района. Предвижданото увеличение на високостъблените гори (иглолистни и
широколистни) ще доведе до подобрение на тяхната функция като филтър срещу
замърсяването на атмосферния въздух и до повишаване на водоохранните,
почвозащитните и здравноукрасните функции на горските биоценози. Гората като
екосистема и най-важен компонент на биосферата, е тясно свързана и със
средозащитните и рекреационни функции, които й се отреждат на териорията на
общината.
Предвижда се възстановяване и увеличаване на крайпътното озеленяване
(особено по отсечката от АМ ”Тракия”, която се намира на територията на община
Сливен) и оформяне на биокоридори с дървесна и храстова растителност около
микроязовири, напоителни канали, деретата и малките речни притоци, както и
озеленяване на сервитутните ивици на линейните съоръжения на техническата
инфраструктура. Описаните по-горе мерки също ще имат значителен принос за
намаляване замърсяването и запрашаването на въздуха.
Мерките в ОУПО, в съчетание с някои тенденции, заложени в общинските
програми за развитие на общината и управление на отпадъците – ликвидиране на
малките нерегламентирани сметища, усъвършенстване на системата за сметосъбиране и
извозване, подобряване на уличните настилки, оптимизиране на автотранспортната
схема, възстановяване ролята на железопътния транспорт след реконструкция на жп
линиите и обновяване на подвижния състав, намаляне на делът на използване на
нискокалорични въглища и брикети за отопление в битовия сектор, промяна в
структурата на промишлеността и други води до извода, че неблагоприятни
въздействия от реализирането на плана върху компонента „атмосферен въздух” не се
очакват.
6.2. Върху качествата на водите в района.
Приоритетите в областта на опазването на повърхностните и подземни водни тела бяха
описани в изложението по-горе. ОУПО е съобразен с тях, като от своя страна общината
е предприела дългосрочни и ефективни мерки съобазно националните програми
(ПУРБ), за поетапно решаване на изяснените вече проблеми и постигане на
поставените цели. В ОУПО се предвиждат мерки за реконструкция на основната
водоснабдителна мрежа, което включва подмяна на всички водопроводи и помпени
агрегати, саниране конструкцията на всички съоръжения, включително и мерки за
достигане 100% водоплътност на напорните резервоари и монтиране на винтили за
предотвратяване на преливането им, поставяне на измервателни уреди и регулиране на
налягането.
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За опазване на водоизточниците и съхранение на ресурса, се предвижда
изграждане, учредяване и съхранение на СОЗ около водоизточниците.
В съответствие с Рамковата директива по водите (Директива 2000/60/ЕС) е
възможно отлагане на срока за постигане на добро състояние на водите в България (
в частност и на територията на община Сливен) след 2015 година поради различни
причини, като в ПУРБ за ИБР отлагането на целите е обосновано по следните
причини: технически трудности, естествени условия и непропорционални разходи.
За басейна на р. Тунджа, към който спадат основните реки на територията на
община Сливен, са предложени отлагателни срокове за постигане на добро
състояние на повърхностините и подземните води , а именно:
- За 55% от повърхностните водни тела се предлага постигане на добро
състояние до 2015 година, за 42% - до 2021 година и за 3% - до 2027 година;
- За 59% от подземните водни тела се предлага постигане на добро
състояние до 2015 година, а за останалите 41% срокът е до 2027 година;
- За 34% от водоснабдителната и напоителните мрежи се предвижда
подобрение до 2015 година, за 33% - до 2021 година и за 33% - до 2027 година.
Предвижда се също и намаляване на натоварването от органични
замърсители, азот, фосфор и микрозамърсители от точкови източници на битови
отпадъчни води. В предварителния проект на ОУПО се предлага като решение на
този проблем, създаването на организация в селищата без канализация и
пречистване на отпадъчните води, те да се извозват за пречистване в
съществуващата или в новоизградена пречиствателна станция. Тази възможност
подлежи на допълнителни проучвания и конкретно предложение ще се направи в
окончателния проект на ОУПО. Тези предложени мерки са свързани с изпълнението
на изискванията на Директивата за градските пречиствателни станции за отпадъчни
води 91/271/ЕС, според която е необходимо изграждане на канализации и
осигуряване на подходящо пречистване на отпадъчните води за всички населени
места над 2000 е.ж.
В програмата на ПУРБ са предвидени и мерки за населените места под 2000
е.ж., където има частично изградена канализация,
за доизграждане на
канализацията и осигуряване на пречистване на отпадъчните води. Също така са
предвидени изграждане на канализации и пречистване на отпадъчните води на
населени места над 1000 е.ж., в райони, където има проблеми с нитратно
замърсяване на подземните води. Всички подземни водни тела в Източнобеломорски
район се ползват за питейни нужди и е необходимо предприемане на действия за
намаляване на замърсяването, което е причинено главно от селско стопански
дейности и от населени места без изградена канализация. Голяма част от
Източнобеломорски район е водосбор на чувствителна зона, което предпоставя
необходимостта от допълнително пречистване на отпадъчните води от агломерации
над 10 000 е.ж. за отстраняване на азота и фосфора. За малките населени места (под
2000 е.ж.) са възможни различни варианти на решаване на проблема с пречистване
на отпадъчните води - изграждане на модулна пречиствателна станция, изграждане
на влажна зона или отвеждане на водите чрез канализация до близко разположена
ГПСОВ, като решението е въпрос на проучване и обосновка на най-ефективен
вариант, който както беше посочено по-горе, ще се предложи в окончателния проект
на ОУПО.
По отношение на другите повърхностни и подземни водни тела в обхвата на
плана също е осигурена възможност и са предвидени конкретни мероприятия за защита
от вредното въздействие на водите, които тук не е необходимо да описваме. Планът
предвижда значително увеличаване на площите, заети от техническата инфраструктура
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за водоснабдяване и канализация. Усилията на общината и експлоатационното
дружество „В и К” са насочени в няколко основни направления - осигуряване на
качествено и непрекъснато водоснабдяване и канализация на потребителите, съгласно
европейските стандарти, на социално поносима цена, осигурявайки положителни
икономически резултати; Предоставяне на висококачествени услуги, които създават
благоприятна жизнена среда за развитие на човека и на всички човешки дейности;
Удовлетворяване нуждите от питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните
води, в съответствие с европейските стандарти за опазване на околната среда и
принципите на устойчиво развитие; Балансирано съчетание между интересите на
потребителите, едноличния собственик и вътрешните интереси на дружеството, с
акцент върху нови инвестиции за рехабилитация и модернизация на системите;
Следване на европейската, държавната и регионалната политика във водния сектор,
като се отчитат интересите на заинтересованите страни; Въвеждане на качествено нова
политика за управление на човешките ресурси.
В тази връзка в ход е реализирането на проект за изграждане, реконструкция и
модернизация на канализационната и водоснабдителна мрежа.
Ще се осъществява мониторинг на питейната вода съгласно изискванията на
Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови
цели. Очаква се увеличение на постигнато съответствие на нейното качеството с
нормативните изисквания. Предвидените промени ще имат положително въздействие
върху околната среда. Очаква се да се осигури нормално водоснабдяване с питейна
вода на всички селища в общината. Изграждането на канализация ще ликвидира риска
от инфилтрации и замърсяване на подземни води. При спазване на условията за
водочерпене съгласно Разрешително за водоползване, издадено от Басейнова дирекция
на „ИБР” с център град Пловдив, негативно влияние върху водоизточниците не се
очаква. Ще се намалят загубите на питейна вода, с което ще се увеличи количеството
на подаваната вода за водопотребление.
В резултат, реализацията на ОУПО и описаните проекти, както и предвидените
мерки, които ще бъдат предприети в рамките на действието му, ще съдействат за
постигане целите за подобряване състоянието на повърхностните и подземни водни
тела в района на общината.
6.3. Върху почви, земни недра, минерално разнообразие.
Обективните дадености за социално-икономическото развитие на община
Сливен и бъдещите възможности за тяхното доразвиване са в основата на
устройствените решения в ОУПО, водещи до устойчиво развитие и създаване на
определен комфорт на средите, в които се осъществява човешкия жизнен цикъл.
Устройствените аспекти в развитието на икономиката на община Сливен са свързани с
предвиждане на терени за нови съвременни технологични производства, които не
влизат в конфликт с останалите подсистеми – обитаване, обслужване и др. Тези нови
терени за развитие се предвижда да се ситуират в урбанизираните вече крайселищни
терени (бивши селскостопански дворове), без да се засягат обработваеми земи. С
предвижданото възстановяване на икономическите активности в крайселищните
урбанизирани територии, ще се осигурят необходимите устройствени предпоставки за
реализиране на заложената динамика, като те ще повлияят върху интереса на
инвеститорите съгласно съвременните изисквания. Общината се нуждае от нови
фактори за трайно отстояване на сегашните позиции при разнообразяване на
преработващата промишленост и внасяне на нови икономически дейности (модерна
преработваща индустрия) и развит модерен аграрен сектор.
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С предвижданията на ОУПО, общината следва да мобилизира целия си
потенциал (природно-ресурсен, човешки и инвестиционен) и да насочи развитието си в
три стратегически направления:
- Максимално оползотворяване на възможностите за финансиране от
национални и европейски източници;
- Всестранно качествено подобряване на промишленото развитие и средата
му (устройствено планиране, инфраструктура, екология);
- Преодоляване на рисковата си икономическа позиция, породена от
прекомерно облягане на индустрията (развитие на културно-познавателен туризъм,
услуги и ефективен аграрен сектор).
С ОУПО се осигуряват условия за по-добра жилищна среда.
- Независимо от демографския спад и многото необитавани жилища,
потребността от нови жилища съществува постоянно, макар и с умерени мащаби;
- Дисбалансът «град-села» (център – периферия) се задълбочава и в
съотношението «обитатели – жилища»;
- Наличието на необитавани жилища не е достатъчен фактор за привличане
и задържане на демографска маса.
Интересът към ново жилищно строителство на територията на общината,
няма да бъде свързан с формиране на новоурбанизиращи се терени, а преди всичко ще
се развива в сегашните строителни граници на селищата.
Комплексът от други действия, чието предприемане се осигурява с ОУПО,
обаче ще доведат до подобряване състоянието на средата в селищата на общината и на
техните землища. Той включва подобрената организация и структура на дейностите по
стопанска заетост на населението, управление на
отпадъците, ползването и
пречистването на питейните и отпадъчните води, създаването на зелената система от
биокоридори с дървесна и храстова растителност, с което ще се повиши екологичната
ефективност на земите около пътната инфраструктура, водните течения, напоителните
канали и дерета, микроязовирите и т.н.
С развитието на зелена система от биокоридори на територията на общината,
ще се намалят макар и малките по степен в момента площи с ветрова ерозия. С
възстановяването на мрежата от напоителни канали се очаква и възстановяване на
поливния характер на земите и възраждане на зеленчукопроизводството, което ще
подобри структурата за сектор растениевъдство и въобще на земеползването, и ще
осигури макар и минимална, нова заетост.
6.4. Върху биологичното разнообразие и неговите елементи, защитени
природни територии и зони.
ОУПО не предлага устройствени решения, засягащи местата с висока
концентрация на биологично разнообразие, с изключение малко доразвиване на вече
съществуващи рекреационни зони за курорт и отдих в ПП „Сините камъни“. Съгласно
лесоустройствения проект на ДГС „Сливен ”, не се предвижда намаляване на
залесената горска площ, включена в общинския горски фонд . Нещо повече – планира
се създаването на нови горски територии на сега обезлесени земи вследствие на
изсичане, пожари и др. Предвижда се подмладяване на редица насаждения и създаване
на нови култури от по- ценни и високопродуктивни дървесни видове, отговарящи в
максимална степен както на потенциалните възможности на месторастенето, така и на
природните дадености на района.
Със създаването на биокоридори с линеен характер чрез засаждане на дървесна
и храстова растителност, значително ще се увеличи делът на дървесната растителност в
равнинната територия на общината със земеделски облик на ландшафта. Елементите
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на така формираната зелена система на общината ще имат важно екологично значение,
свързано и със социално-икономическото й развитие.
Те ще бъдат предпоставка за развитие на нови форми на отдиха
(селски,
аграрен туризъм), на еколого-хигиенни и на други специфични функции на средата.
Терените им ще са публична общинска собственост и ще бъдат особено важни за
промяна в досегашния облик на агрогенния ландшафт.
Биокоридорите и придружаващата транспортните пътища зеленина, ще създадат
нов общ озеленен скелет на общината, свързващ чрез лентовидно озеленяване горските
хълмисти територии, речните течения и напоителни канали, микроязовирите и
селищата. За целта ще трябва да се използват местни широколистни видове дървета
като върби, тополи, елши, различни видове дъбове, явори, липи и др. По изискванията
на Световната здравна организация, тази зелена система ще бъде важен качествен
показател за екологичната и рекреационната ефективност на територията на общината
и ще влияе върху стандарта на жизнената среда.
Важно допълнение към тази зелена система ще бъдат и други организирани
зелени структури, с тясно специализирани функции като селищни и крайселищни
озеленени площи за широко обществено ползване, добре озеленените вилни и
курортни селища, озеленени производствени и спортни комплекси, както и озеленените
площи с друго специфично предназначение - гробищни паркове, защитни насаждения –
мелиоративни влажни зони, предвидени в мерките на ПУРБ, санитарнозащитно
озеленяване, зелени пояси около промишлените зони и др. Екологична и
ландшафтооформяща роля в тази зелена система ще имат и зелените площи за
ограничено обществено ползване в отделните частни селищни имоти, зелените площи в
центровете за обществено обслужване, които осигуряват дейности като образование,
здравеопазване и социални грижи, култура, религия, административни услуги, търговия
и обществено хранене, битови услуги и др.
Елемент на тази зелена система са и зелените площи в производствените
устройствени зони, но тяхното състояние на настоящия етап е неясно и не е на ниво. В
последните години съществуващите производствени територии търпят много
преустройства, смяна на дейности, промени на собствеността и предназначението на
имотите, което е нормално в процеса на преструктуриране на икономиката и в периода
на криза, но това оказва съществено негативно въздействие върху съществуващата
растителност и озеленени площи.
ОУПО съдава регулационна основа за възстановяване на крайречни гори около
реките Тунджа и Блатница и притоците им съгласно ПУРБ, около мрежата от
напоителни канали, по съществуващите сухи или оводнени дерета. Това увеличава
възможностите за възстановяване и подобряване на тяхната биокоридорна функция.
Цялостното развитие на зелената система на общината ще благоприятства развитието
на популациите на местната автохтонна флора и фауна.
Със системата за оводняване предвиждана в мерките на ПУРБ, се възстановява
характера на влажните зони за продължителен период от време през годината, което ще
приобщи към влажните зони редица животински видове, характерни за тях в миналото
и отдръпнали се поради осушаването им.
ОУП на община Сливен не предвижда негативно засягане на защитените зони на
Натура 2000. Запазва се големият процент на териториите, включени в тях по
Директива 2009/147/ЕС и по Директива 92/43/EEC (61,2 ха), като в значителна част те
се покриват в частта от землищата на селищата, разположени в хълмистата и
нископланинска част на общината.
Мероприятията по изграждането на съоръженията по превенция от наводнения
са съобразени с мерките, предвидени в ПУРБ на ИБР. Залесителните мероприятия с
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автохтонни дървесни и храстови видове, предвидени в лесоустройствения проект, също
отговарят на изискването за постигане на целите за обявяване на зоните.
6.5. Върху ландшафта. Новото устройствено планиране в ОУПО не предвижда
сериозно изразени промени в съществуващия агрогенен ландшафт на общината.
Планираното оживяване с нови производствени функции на съществуващите
крайселищни урбанизирани територии (бивши селскостопански дворове и комплекси),
няма да създаде разлика в характера на урбогенния ландшафт там, но при всяко
положение ще подобри неговият естетичен облик. Положително върху облика на
агрогенният ландшафт ще повлияе развитието на зелената система в селищната и
извънселищната среда на общинската територия. Ще се тушират отрицателните
промени, възникнали след мащабното пътно строителство на частта от магистрала
„Тракия”
и предвижданото железопътно строителство с реконструкция на
железопътната линия до гр. Бургас, чрез създаването на ивици от дървесна и храстова
растителност, придружаваща тези транспортни артерии.
6.6. Въздействие от различни видове отпадъци. Чрез регламентиране на
устройствени предпоставки, ОУП на община Сливен, създава условия за прилагане на
Общинската програма за управление на отпадъците в периода до 2020г. и след нея. В
Програмата се утвърждава системата за разделно сметосъбиране и извозване. Всички
дейности планирани в нея са в съответствие с изискванията на ЗУО, Общинската и
Националната програма за управление на отпадъците. Всички съществуващи малки
нерегламентирани сметища ще бъдат рекултивирани.
Ще могат да се реализират предвижданите в Програмата мерки в Плана за
действие, свързани с териториалното отлагане на важни фактори за управлението на
отпадъците :
Определяне на местата за разполагане на необходимите елементи на
системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки ;
Определяне място за изграждане на сепарираща инсталация за битови
отпадъци на територията на Община Сливен;
Определяне на площадки за оползотворяване и за управление на
портативни батерии и акумулатори като част от регионалното управление
на
опасните отпадъци от бита;
Определяне на площадки за оползотворяване на излезли от употреба
моторни превозни средства ;
Определяне на обектите, в които се извършва смяна на отработени масла
и обектите, в които се изкупуват отработени масла;
Определяне на площадки за събиране и оползотворяване на излязло от
употреба електрическо и електронно оборудване;
Определяне местата за разполагане на необходимите елементи на
системата за разделно събиране на излезли от употреба пневматични гуми;
Изграждане и пускане в действие на съоръжение за компостиране на
биоразградими отпадъци на територията на Регионалното депо;
Определяне на място и изграждане на пункт за разделно събиране на
специфични отпадъци (ПРССОД);
Определяне на места за изграждане на специализирани инсталации за
обезвреждане на строителните отпадъци, които не могат да бъдат оползотворени;
и други...
Общината ще трябва да разполага с претоварна площадка и сепарираща
инсталация, което ще намали значително обема на транспортираните твърди отпадъци
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и от там ще се намали и риска за околната среда от разпиляване при транспортирането
им до регионалното депо. Във връзка с възникналата необходимост от наличие на депо
за строителни отпадъци, което е наложително да е с осигурени възможности и за
тяхната преработка до фракции, използваеми в строителството, благоустройството и
комуналното стопанство на общината, много важно е в окончателния проект на ОУПО
да се определи неговото място с оглед на добър транспортен достъп. Обособяването на
регламентирани места за временно депониране на строителните отпадъци до тяхната
преработка във фракции, използваеми за нуждите на общината, ще е принос и към
ликвидиране на проблема с нерегламентираните сметища.
6.7. Въздействия от опасни вещества и рискови енергийни източници –
шумове, вибрации.
ОУПО не създава предпоставки за въздействия от опасни вещества и не
изменя в отрицателна посока съществуващата ситуация в това отношение. Основание
за такова заключение дава факта, че в ОУПО не се предвижда разполагането на
производства, които са източник на вредни замърсявания. Създаването на устройствени
предпоставки за събиране и неутрализиране на вредните отпадъци, също ще спомогне
за намаляване до минимум на въздействията от вредни вещества.
Реализирането на транспортната схема в новият Общ устройствен план на
общината, ще има принос в намаляване шумовото и атмосферното замърсяване в град
Сливен и селищата в общината от стопански обекти и от тежкотоварния транспорт,
както и от вибрации. Няма да настъпят изменения и по отношение въздействията от
йонизиращи и нейонизиращи лъчения, тъй като източниците им вече са ситуирани на
територията на общината, във връзка с обеспечаване на съобщителната комуникация.
6.8. Въздействия върху недвижимото културно наследство.
Избраният вариант на устройство на територията на общината, не предполага
негативни въздействия върху обекти на културно - историческото наследство- напротив
ОУПО отразява съвременните политики по отношение на културното наследството и
недвижимите културни ценности. Съблюдават се тенденциите в Европа по отношение
на културните ценности - да се прехвърлят услуги, правомощия и ресурси към
местните равнища на управление, в съответствие с принципа на субсидиарност. Тъй
като общинското ниво има непосредствена обратна връзка с гражданите и ежедневните
предизвикателства, свързани със социализацията на културно-историческото
наследство, именно на ниво ОУПО е съществено планирането като фактор за успешно
и устойчиво пространствено, икономическо и регионално развитие.
ОУПО е инструмент за подпомагане на община Сливен за решаване на някои
основни проблеми на недвижимите културни ценности като:
- включването на архитектурното наследство в една обща политика за
урбанистично развитие и благоустройство на териториите;
- възможности за отделяне на ресурси за финансиране на консервационни и
реставрационни работи;
- данъчни и административни облекчения, които да насърчат собствениците
или частните ползватели да предприемат реставрационни или възстановителни работи;
- и други...
Особено остра е нуждата от социализация на наследството, която да се
осъществява посредством опазване и експониране на автентичността и целостта на
културното наследство.
В ОУПО акцент се поставя върху поддръжката на сградната и урбанистична
структура – по-добрата форма на управление на обектите - културни ценности, както в
икономическо отношение, така и по отношение опазването на автентичността и
идентичността. Прилага се принципа на „интегралната консервация”, за
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осъществяването на връзка между опазването на наследството и благоустройството на
териториите, което е главна цел на ОУПО, с оглед постигането на устойчиво развитие,
устойчива икономика, успешна социална политика и запазена екологична и културна
среда.
Eдна от главните политики на Националната концепция за пространствено
развитие (2012) e съзнателно фокусиране върху спецификата на мястото, върху
вътрешния потенциал на културните ресурси и индивидуалните преимущества. Тази
цел е реализирана в ОУПО с планиране изграждането на местна инфраструктура и
местни основни услуги в дейностите, насочени към възстановяване и подобряване на
културното и природното наследство на селата и ландшафта, които са оценени като
основен елемент на потенциала за растеж и насърчаване устойчивостта на селските
райони.
Следвайки така дефинираните рамки, в ОУПО е залегнала перспективата за
развитие на балансиран растеж, качество на живот, устойчива икономика и културен
туризъм, изграден върху културното и природното наследство на община Сливен.
6.9. Въздействия върху зони или обекти със специфичен хигиенноохранителен статус в обхвата на плана.
Представения баланс на територията и картен материал, е показателен за
подобряването на основните устройствени параметри в ОУПО в сравнение с
досегашните, което отговаря на поставените цели и подцели, пряко рефлектиращи и в
областта на условията и показателите, характеризиращи общественото здраве.
Основно, производствените предприятия ще бъдат съсредоточени както до сега
в квартал Индустриален на гр. Сливен, който се развива в източна посока и в
крайселищните урбанизирани територии на селата, като ще се стимулират
незамърсяващи
преработвателни
производства.
Растениевъдството
и
животновъдството ще се развиват екстензивно в близките години поради липса на
работна ръка и икономическата ситуация в страната и Европа, и няма да бъдат
източник на неблагоприятни въздействия върху зони или обекти със специфичен
хигиенно - охранителен статус.
Заплаха за компрометиране на горските ресурси в защитените зони на
територията на общината е незаконният дърводобив на дървесина за огрев и
опасността от горски пожари, което изисква по-ефективен контрол и мерки за защита и
опазване на биоразнообразието в общината.
Предвижданото в ОУПО развитие на туристическия потенциал и подобряване на
социокултурната среда, ще съдействат за благотворното въздействие върху
съхраняването и обогатяването на традициите, културното и историческо наследство,
допринасящи за икономическия просперитет на общината.
ОУПО предвижда да се преодолеят сериозните дефицити както във физическата
изграденост, така и в качеството на услугите в сферата на водоснабдяването и
канализацията, като по този начин ще бъдат отстранени сегашните негативни
последици върху жизнения стандарт на населението и екологията на средата в
общината.
В крайна сметка, предвижданията на ОУП на община Сливен, очертават
тенденция към значително подобряване състоянието на зоните и обектите със
специфичен санитарно-охранителен статус в рамките на времевия хоризонт на действие
на плана.
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6.10. Обща оценка на въздействията.
В изложените по-горе анализи и оценки за въздействието на ОУПО върху
елементите на средата, е разгледана в рамките на възможното прогнозиране,
достатъчната необходимост и целесъобраност на ситуацията, свързана с компонентите
и факторите, влияещи върху качеството на околната среда в община Сливен, както и с
очертаващите се преспективи в устойството на територията, произтичащи от проекта
за ОУПО.
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няма да

няма

малка

ЗЗ

да

няма няма няма да

няма да

няма да

няма

малка

ландша

да

няма няма няма да

няма да

няма да

да

средн

и
под.вод

а
да

няма няма няма да

и
земни

ням
а

няма

няма няма няма няма

недра
минер.

ням

ням

р-ие

фт
отпа

а
да

няма няма няма да

няма да

няма да

да

дъци
физ.ф-

средн
а

няма

няма няма няма няма няма няма няма няма

няма

няма

КИН

няма

няма няма няма няма няма няма няма няма

няма

няма

здраве

да

няма няма няма да

няма

средн

ри
няма да

няма да
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а
Налага се обща оценка, че в своята цялостност, Общия устройствен план на
община Сливен ще окаже трайно във времето и основно положително въздействие,
върху компонентите на околната среда и ще минимизира в рамките на възможното
негативното действие на някои от факторите.
Х.
Раздел
7.
МЕРКИТЕ,
КОИТО
СА
ПРЕДВИДЕНИ
ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО
КОМПЕНСИРАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПЛАНА ИЛИ ПРОГРАМАТА ВЪРХУ ОКОЛНАТА
СРЕДА
Макар, че предварителният проект на ОУП на община Сливен, в своята
цялост не създава предпоставки за неблагоприятни въздействия върху околната среда,
съществуват допълнителни резерви, които могат да допринесат за предотвратяване,
намаляване и възможно най-пълно отстраняване на потенциални негативни
последствия.
Следващата таблица предлага мерки и препоръки , които трябва да намерят
съответното място в предложенията на ОУПО.
КОМПОНЕНТ /

МЕРКИ

ЕФЕКТИ

ФАКТОР
- Разработване и внедряване на проекти,
свързани с повишаване на енергийната
ефективност;
- Одобряване на ПУП за производствени Създаване на условия
Атмосферен

дейности, които прилагат най-добрите за

въздух

налични техники за минимизиране на качеството
емисиите в атмосферния въздух;
-

подобряване
на

атмосферния въздух

Съобразяване на всички проектни

решения с развитието на зелена система
на общината;
- Предвиждане на обходни пътища на
селата в общината, през които сега
преминава

тежкотоварен

автомобилен

трафик;
- Оросяване на работни площадки и
технологичните

пътища

при

необходимост;
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-

Проектиране,

доизграждане

и

модернизация на водоснабдителната и Постигане

целите

канализационна система, реконструкция повърхностни

и

на Градска пречиствателна станция за подземни
отпадъчни води и изграждане на локални заложени

за

води
в

ПУРБ,

Повъхностни и

пречиствателни съоръжения, където е предотвратяване

подземни води

необходимо;

на

замърсяването им.

- Поетапно ликвидиране на точкови и Осигуряване на
дифузни източници на замърсяване на необходимото
водите и учредяване на СОЗ;
-Възстановяване или

количество

доизграждане

питейна

на вода с подходящи

елементите на напоителната система;

качества

- Изпълнение на предвидените в ПУРБ
мерки за постигане целите за добро
екологично състояние на водните тела в
района - в компетентността на общината;
- Осъществяване на строг контрол върху
разрешените

добивни

дейности

на

инертни материали (наноси) от реките в
общината, недопускане увреждане дъната
им и параметрите на съществуващото или
проектно за участъка живо сечение.
Процедурите

-

за

промяна

предназначението на земеделските земи и
горски

територии

стриктно както с
Почви

да

се

вида

съобразят

категория на Опазване на почвите и

земите, така и с предвижданията на намаляване
окончателния ОУПО;

необоснованите загуби

- Да не се допуска формирането на нови на земя от поземления
нерегламентирани сметища;
-

Провеждане

на

и горски фонд

допълнителните

геоложки и хидрогеоложки проучвания в
зони с риск за свлачища и срутвания;
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- В окончателния вариант на ОУПО да се
предвидят

вида,

поддържането

създаването
на

и

локалните

биокоридорни връзки;
- Да не се допуска урбанизация в местата
с

концентрация

на

биологично

разнообразие;

Опазване

и

- Да се развие специализиран кадастър, възстановяване

на

като се паспортизират елементите на местообитанията,
зелената

система

в

общината

ландшафтно-таксационен

чрез структурата

и

и динамиката

на

анализ

Биологично

оценка;

популациите

на

разнообразие

- При одобряване на ПУП-ПЗ територии видовете в района.
от защитените зони или в близост до тях Опазване

на

да не се допуска пряко отрицателно елементите

на

въздействие

върху

природните националната

местообитания

или

популации

видовете,

на

местообитания
предмет

и екологична

мрежа

на развитие

и
на

опазване, както и тяхното фрагментиране регионалната.
или нарушения на бикоридорните връзки,
особено в местата с изявен екотонен
ефект;
- Да се потърсят реални възможности за
възстановяване на крайречните заливни
гори при запазване и прецизиране на
системата

за

защита

от

вредното

въздействие на водите;
- При изграждането на нови елементи от
напоителната

система

и

водовземни

съоръжения от повърхностни водни тела,
да не се допуска възпрепятстване на
миграционните
хидробионтите

коридори
или

на

увреждане
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крайречната флора и фауна с действия и
решения;
- Да не се допуска утвърждаването на
ПУП-ПЗ или дейности в близост до
елементите на националната екологична
мрежа,

водещи

до

настаняване

на

инвазивни видове или предизвикващи
рудерализация на площи от защитените
зони;
- Дейности около реките и язовирите в
общината да се предвиждат в извън
размножителния период на животинските
видове (м. април – м. юни) и да бъдат
ограничени в периода на присъствие на
зимуващи водолюбиви видове птици (м.
ноември – м. февруари)
-

Разработване

на

ландшафтно-

устройствени проекти за възстановяване и
рекултивация

на

други

деградирали

ландшафти;

Възстановяване на

- Адекватно оформление с дървесна и ландшафта и постигане
Ландшафт

храстова растителност на сервитутните на съвременните
ивици и площите около комуникационно- изисквания за
транспортните

артерии,

напоителни качеството на средата;

канали, микроязовири и водни течения за
тяхното ландшафтно вписване.
- Да се предвиди популяризиране и бърза
реализация на предложенията в ОУПО,
Културно-

предвиждащи

историческо

паметниците на културата и включването Опазване на обектите

наследство

им

в

социализиране

специализирани

на

туристически на НКЦ

маршрути;
- При случай на откриване на обекти с
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характер на находка, дейността да се
прекратява незабавно и да се уведомява
общината и РИМ за експертиза.
- Да се ситуират за проектния период
площадки за обработка на различни
видове отпадъци и за депониране на
строителни отпадъци и да се предвиди
тяхната
Отпадъци

преработка

промишлеността

до
и

усвояеми

от

строителството Усъвършенстване и

фракции;

оптимизиране на

- Да се актуализира общинската програма управлението на
за управление на отпадъците след 2020г. отпадъците.Намаляване
и се доразвие системата за компостиране на отрицателните
на органичните фракции и последващото въздействия от тях и
им използване за общински нужди и от постигане на по-голям
населението.

% вторично усвояване.

- Оценка, локализиране и вземане на
адекватни мерки в местата на източници
Рискови

на

електромагнитни

лъчения

енергийни

територията

източници

(електропроводи, трансформатори, ТВ и на нейонизиращите

на

радиопредаватели,

на Предотвратяване на

общината риска от въздействие

радари,

базови лъчения.

станции за мобилна комуникация и др.)
- Гарантиране качествата на питейната
вода.
локални

Канализация,

изграждане

пречиствателни

станции

на
за

Здравно-

отпадни води в селищата и организация за Подобряване на

хигиенни

тяхното пречистване там, където не е здравно-хигиенните

условия

целесъобразна такава схема. Наблюдение условия на средата.
и контрол на индикаторите, данните за Намаляване на
експозицията на вредности на околната здравния риск за
среда и на здравните показатели;

населението.

- Съответствие на всички ПУП-ПЗ и
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технически

проекти

законодателство

и

с

действащото

изискванията

на

Националната програма за действие по
околна среда и здраве
ХІ. Раздел 8. ОПИСАНИЕ НА МОТИВИТЕ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕДАНИТЕ
АЛТЕРНАТИВИ И НА МЕТОДИТЕ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА
ОЦЕНКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНОСТИТЕ ПРИ СЪБИРАНЕ НА
НЕОБХОДИМАТА ЗА ТОВА ИНФОРМАЦИЯ, КАТО ТЕХНИЧЕСКИ
НЕДОСТАТЪЦИ И ЛИПСА НА НОУ-ХАУ
Преценката на алтернативите е на база извършената до тук оценка на обхвата,
степента на въздействията и възможностите за прилагане на мерки за предотвратяване,
ограничаване или компенсиране на въздействията, както и на разгледаните в ОУПО цели
и сценарии/хипотези за икономическо развитие на община Сливен, при определени
модели на демографско развитие. Избран е вариант с по-малко отрицателни или нулеви
въздействия и с повече, доколкото е възможно, положителни въздействия.
В процеса на разработката на ОУПО са разгледани, оценени и предложени
варианти за постигане на ускорен и устойчив икономически растеж, със създаване на
качествена жизена среда. В тях като основна стратегическа цел в средносрочен и
дългосрочен период е определена: Ефективно използване на потенциала за устойчиво
развитие със стабилни темпове на растеж и високи стандарти на жизнената среда
при съхранен екологичен баланс.
ОУП на община Сливен, предлага два алтернативни варианта на развитие :
Първият вариант, който условно сме нарекли вариант на Балансирано
развитие, предвижда средногодишни темпове на растеж около 4 - 5% през целия
прогнозен период (2015 - 2035 г.). Устройствените мерки в него са насочени към
постигане на най-добри резултати в подотраслите : селско стопанство; преработваща
промишленост, преди всичко хранително - вкусова; машиностроене и създаване на
модерен аграрен сектор. Успоредно с това се предлага съгласно нормативите в
законовите и подзаконовите нормативни актове, и оразмеряване на територии за
рекреация и туризъм, съгласно рекреационните им капацитети. Предвиждат се нови
възможности за зелена система на общината, чрез формирането на биокоридори около
водни и инфраструктурни линейни обекти в общинската територия. Създаване на
локални индустриални и логистични зони в урбанизираните крайселищни терени на
бившите селскостопански дворове. Въвеждане на режими с възможна промяна на
предназначението на земята там, където няма да се създадат проблеми за опазване на
биоразнообразието. За цялата територия на общината се предвижда съществено
подобряване на благоустроеността и създаването на здравословна среда за обитаване
чрез изграждане на нова водоснабдителна мрежа, решаване проблема с пречистването
на отпадъчните води и управлението на отпадъците.
Вторият(целеви) вариант, който условно сме нарекли вариант на Максимално
развитие, търси постигането на сравнително високо равнище на развитие от порядъка
на 6 - 7 % средногодишен растеж и структура, ориентирата към високоефективни
пропорции на секторите, отраслите и производствата. И при този вариант
производствената структура включва развитие на преработваща промишленост,
туризъм, модерен аграрен сектор.
Тук обаче основният акцент е поставен върху стимулиране на индустриалния
сектор, създаване на високопродуктивна и екологично чиста индустрия, развитие на
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балансиран с хранително-вкусовата индустрия и туризъм аграрен сектор. Предвижда се
оформянето на нови елементи на зелената система на общината, въвеждане на режими
с възможна промяна на предназначението при всички възможни случаи, както на
земеделски, така и на горскостопански територии и т.н.. Този вариант в много
отношения обаче зависи от преобладаващото действие на фактори със стимулиращо
въздействие, които обаче са извън обсега на общинската икономика.
Третият вариант, наречен Нулева алтернатива, запазва съществуващото
статукво в общината по отношение границите на урбанизираните територии и
промишлените зони без разширение, забрана за промяна на предназначението,
използване на наличната ВиК мрежа, с възможности само за реконструиране. Ще
липсват всякакви възможности за съвременно устройствено планиране и устойчиво
развитие. Без ОУПО ще се забави икономическото развитие на общината и района и ще
се влоши качеството на живот на населението. Липсата на нов ОУПО ще влоши
състоянието на околната среда и всички нейни компоненти. Реализирането му не ще
доведе до подобряване на качеството на средата и е възможно да доведе след себе си
необратими промени в околната среда и значителни негативни въздействия.
Оценката на горе описаните алтернативите показва, че приемането на „нулева
алтернатива“ не е добро решение нито от икономическа нито от екологична гледна
точка. Досегашното развитие на територията налага приемането на нов ОУПО като
удачен компромис между необходимостта от нарастващо антропогенизиране от една
страна и съхраняването и обогатяването на природните дадености от друга.
Най - близо до реалистичните и благоприятни възможности за развитие на
общината за хоризонта на действие на ОУПО, се очертава първия вариант на
Балансирано развитие. При него, стратегическото развитие на общината е насочено в
три направления :
-Максимално оползотворяване на възможностите за финансиране от
национални и европейски програми и източници;
- Всестранно качествено подобряване на промишленото развитие и средата
му чрез устройствено планиране, развитие на инфраструктурата и спазване на
екологичните изисквания;
- Преодоляване на сегашната рискова икономическа позиция, разчитаща на
индустрията, чрез развитие на културно-познавателен туризъм, услуги и модерен,
ефективен аграрен сектор.
Следването на тези насоки, трябва да се съчетае с прилагане на интегриран
подход за развитие територията на общината. Това изисква съчетаване на политиките и
мерките, въздействащи върху инфраструктурния, човешкия, иновационния и природнокултурния потенциал на общината. При анализа на възможностите, които предоставя
варианта на балансирано развитие и избора ни да го препоръчаме бяха използвани
индикатори, основаващи се на икономически, културни, социални и екологични
аспекти. В практиката на Европейския съюз, те
се наричат индикатори на
„устойчивост“ и са диференцирани като съществени и базисни.
Съществените индикатори са набор от основни мерки за устойчивост като
здравословен атмосферен въздух, безопасна среда за обитаване, озеленени площи в
селищните и крайселищни територии, съвместимост на всички човешки дейности със
състоянието на околната среда, ползването на устойчиви ресурси и т.н..
Базисните индикатори са допълнение към съществените и дават представа за
определено параметриране:
- „здравословен атмосферен въздух“ – средноденонощна концентрация на
различните замърсители на въздуха;
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- „безопасна среда за обитаване“ –шумово натоварване(децибели), безопасни
технологии;
- „озеленени площи в селищната и крайселищна среда“ – квадратни метра
озеленена площ на жител;
- „съвместимост на дейности със състоянието на околната среда“ – дейности
извършвани на територията, без негативно въздействие върху околната среда;
- „ползване на устойчиви ресурси“ – количество и качество питейна вода,
пречистване на отпадъчните води и др..
На базата на идеята, че устойчивостта обхваща качеството на околната среда,
социалното развитие и общия просперитет, при реализирането на ОУП на община
Сливен, е необходимо разработването и прилагането на система от индикатори за
мониторинг. Те ще гарантират, че реализирането на предложеният вариант на
Балансирано развитие, ще бъде осигурен чрез контрол и ефективно управление на
околната среда на територията на община Сливен,. Мерките и индикаторите за
мониторинг са представени в следната таблица:
Мерки и индикатори за мониторинг
Етап
Етап
Отговорност
ПУП

Изграждане/
експлоатация

Устойчивост
Вредни физични фактори – шум,

Община Сливен

-

вибрации и вредни лъчения.

да

Организирано и разделно събиране и
извозване на строителните и битовите
отпадъци.

Третиране

производствените
отпадъци

и

на
опасните

съгласно изискванията на

Община Сливен
-

да

ЗУО.
Устройствени параметри.

да

-

Използване на иновативни технологии
при изграждане на производствени

Община Сливен
Община Сливен

да

-

предприятия и инфраструктура.
Природни екосистеми и защитени
видове
Постигане целите на опазване на

Община

защитените зони и видовете, включени

РИОСВ

в приложенията на ЗБР и контрол на
наложените режими.

да

да

Сливен,
-

Стара

Загора,
Държавно

горско

стопанство Сливен
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Компоненти на околната среда /
ресурси
Качество на атмосферния въздух

да

да

Община Сливен

Качество на водите в повърхностните

БД „ИБР” ,

и подземни водни тела. Количество и

РЛ при ИАОС,

качество на водата, в т.ч. питейната.

РИОСВ

Количество и качество на битовите

Загора,

отпадъчни води , зауствани във водни

да

да

обекти

-

Стара
Община

Сливен,
„В и К - Сливен”
ООД

Опазване на почвите от замърсяване
Поддържане
ландшафти,

баланса

на

да

да

Община Сливен

да

да

Община Сливен

типовете

ограничаване

трансформацията на ландшафти и
рекултивация на нарушени ландшафти

В резултат на извършения анализ се установи, че Общият устройствен план на
община Сливен е разработен в съответствие с изискванията на Закона за устройство на
територията и действащата в страната нормативна база и отговаря на приоритети,
заложени в цитираните национални стратегически документи. Заложените показатели
осигуряват устойчиво развитие на общината.
Препоръчваме реализирането на предложения вариант на ОУПО за
Балансирано развитие на община Сливен, с направените препоръки.
ХІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Екологичната оценка е изготвена в съответствие с разпоредбите на Глава Шеста
на Закона за опазване на околната среда и

Наредбата за условията и реда за

извършване на екологична оценка на планове и програми. Постигнато е интегриране на
екологичната оценка с процеса на планиране, разработване и одобряване на плана по
Закона за устройство на територията. Той обхваща, както процеса на техническо
предвиждане, така и консултиране с компетентните и отговорни органи по опазване на
околната среда, други ведомства, заинтересовани страни и обществеността.
Въз основа на извършените изследвания и анализи, и направените прогнози, се
налага следното заключение:
В своята цялостност, реализацията на Общия устройствен план на
община Сливен, ще окаже трайно във времето, основно положително въздействие
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върху компонентите на околната среда и здравето на населението. Планът
създава условия за постепенно подобряване на състоянието на средата и на
качеството на живот и осигурява условия за устойчив характер на развитието на
територията на общината при изпълнение на

предложените мерките за

минимизиране на отрицателните въздействия върху компоненти на околната
среда.
ХІІІ. Раздел 10. СПИСЪК НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА
ИЗПОЛЗВАНИТЕ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА И ПРОГНОЗА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА С ПОСОЧВАНЕ НА ИЗТОЧНИКА, В КОЙТО СА
ПУБЛИКУВАНИ
При разработването на екологичната оценка, бяха използвани следните
информационни източници :
Директиви, регламенти, решения и препоръки на Европейския съюз:
- Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни
2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху
околната среда
- Директива 2000/60/ЕС 2005 Рамковата директива за водите;
- Директива 96/61/ЕС относно интегрирано предотвратяване и контрол на
замърсяването;
- Протокол за Стратегическа екологична оценка към Конвенцията за оценка на
въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (в сила от юли, 2010 г.);
- Директива 98/83/ЕС относно качеството на водите, предназначени за
консумация от човека;
- Директива 91/676/ЕЕС относно защита на водите от замърсяване с нитрати
от земеделски източници ;
- Директива 91/271/ЕЕС относно пречиствателните станции за отпадъчни води
от населени места;
- Директива 80/68/ЕЕС за защита на подземните води от замърсяване с опасни
вещества;
- Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008
година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа ;
- Регламент 601/2012/ЕС на Комисията от 21 юни 2012 година относно
мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива
2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;
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- Директива на Съвета № 92/43/ЕИО за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна ;
- Директива 2009/147/ЕО НА Европейския парламент и на Съвета относно
опазването на дивите птици;
- Директива 2012/19/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012
година относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО);
- Директива 1999/31/EО на Съвета от 26 април 1999 година относно
депонирането на отпадъци;
- Директива 94/62/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември
1994 година относно опаковките и отпадъците от опаковки;
- Директива 2000/53/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18
септември 2000 година относно излезлите от употреба превозни средства;
-Директива 2002/49/ЕС за оценка и управление на шума в околната среда;
Международни конвенции, по които Република България е страна:
- Конвенция за биологичното разнообразие/Протокол от Картахена за
биосигурност - пълен текст на Конвенцията - пълен текст на протокола от Картахена;
- Конвенция по международна търговия със застрашени видове от дивата
флора и фауна (CITES);
- Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни -

Рамсарска

конвенция за влажните зони;
- Европейска конвенция за ландшафта ;
- Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство .
Българско законодателство:
- Закон за опазване на околната среда;
- Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове
и програми;
- Закон за устройство на територията;
- Закон за водите;
- Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на
подземните води;
- Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите;
- Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати
от земеделски източници;
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- Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на
отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни
ограничения на точкови източници на замърсяване;
- Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране,
утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците
и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на
минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;
- Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води;
- Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание
на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти;
- Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на
производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места;
- Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за
питейно-битови цели;
- Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни
води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване;
- Наредба № 13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на
техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях;
- Наредба за ползването на повърхностните води;
- Заповед № РД-930/25.10.2010 г. за определяне на водите, които са замърсени
и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници и уязвимите зони, в
които водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници;
- Закон за чистотата на атмосферния въздух;
- Закон за почвите;
- Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични
щети (обн. ДВ, бр. 43 от 29.04.2008 г.);
- Закон за опазване на земеделските земи (обн. ДВ, бр. 35 от 24.04.1996 г., изм.
и доп., бр. 39 от 20.05.2011 г.);
- Наредба № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени,
подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт;
- Наредба № 3 от 1 август 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на
вредни вещества в почвите ;
- Наредба № 4 от 12 януари 2009 г. за мониторинг на почвите
- Закон за биологичното разнообразие.
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- Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на
опазване на защитените зони;
- Закон за лечебните растения ;
- Закон за генетично модифицирани организми;
- Закон за защитените територии;
- Закон за лова и опазване на дивеча ;
- Закон за рибарството и аквакултурите;
- Закон за управление на отпадъците;
- Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и
опасни отпадъци;
- Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки.
- Наредба № 3 за класификация на отпадъците;
- Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за
разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци;
- Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на
депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на
отпадъци;
- Наредба за излезлите от упатреба моторни превозни средства.
- Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и
акумулатори;
- Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти
- Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на
рециклирани строителни материали;
- Закон за защита от шума в околната среда;
- Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда,
отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните
стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите
на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението;
Национални стратегии и програми :
- Национална стратегия по околна среда и план за действие;
- Национална програма за действие по околна среда и здраве 2008-2013 г.
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- Национален план за действие за насърчаване производството и ускореното
навлизане на екологични превозни средства, включително на електрическата мобилност
в Република България, за периода 2012-2014 г.;
- Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и
борба с опустиняването в Р. България (2007 – 2013 г.);
- Трети национален план за действие по изменение на климата за периода 2013
-2020 г. одобрен с Решение № 439 от 1 юни 2012 г. на Министерски съвет;
- Национална стратегическа реферетна рамка (2007-2013), включваща
Оперативна програма „Регионално развитие”, Оперативна програма „Околна среда” за
периода 2007-2013 г. и Оперативна програма „Транспорт”;
- Национална стратегия за развитие на инфраструктурата на Р България и план
за действия за периода 2006-2015 г.;
- Развитие на устойчива транспортна система в Р България до 2020 г.;
- Национална стратегия за регионално развитие на Р България в периода 20052015 г.;
- Национална стратегия за развитие и управление на водния сектор до 2015 г ;
- План за управление на речните басейни- Източнобеломорски район – том 4,
река Марица;
- Стратегия за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в Р
България до 2015 г.;
- Национална програма за приоритетно изграждане на ГПСОВ за населени
места с над 10000 ЕЖ (1999 г.) и доклад за прилагане на изискванията на директива
91/271/ЕЕС относно пречистването на отпадъчните води от населените места;
- Национална програма за необходимите мерки в условията на тенденция към
засушаване (2001 г.);
- Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Р България 2009 2013 г.;
- Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия
2007-2013 г.;
- Заповед № РД-930/25.10.2010 г. за определяне на водите, които са замърсени
и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници и уязвимите зони, в
които водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници
- Заповед № РД-970 София, 28.07.2003 г. за определяне на чувствителните
зони във водните обекти;
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Методики :
- Ръководство за ЕО на планове и програми в България”, София, 2002г.;
- Указанията и методиките на ЕК за стратегическа екологична оценка;
- Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, София,
2002 г. (МАТО/BG/9/1);
- Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната
среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на
въздействие.;
- Класификатор на почвите в България;
- Класификация на ландшафтите;
- Методически указания за практическо прилагане на изискванията на
нормативната уредба по околна среда за намерения за изграждане на вятърни генератори,
водноелектрически централи и фотоволтаични системи;
- Указания във връзка с изменения в нормативната уредба по отношение на
процедурите по екологична оценка (ЕО) за планове и програми и по оценка на
въздействието на околната среда за планове и програми ;
- Указания във връзка с последни изменения на Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС),
Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и
програми (Наредбата за ЕО) и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за
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Трудности по събиране на необходимата информация .
Основни затруднения при изготвяне на ЕО на ОУП на община Нова Загора
бяха свързани с обхвата, мащабите и конкретността на задачата, обсъждането на
варианти, начина на текстуалното отразяване на графичните приложения и събирането
на информация за вземане на експертно решение, което дава възможност за
вариабилност на проекта за ОУПО и удовлетворява изискванията на действащата
законова уредба по опазване на околната среда.
Методи на екологична оценка. При разработването на екологичната оценка
бяха приложени следните методически принципи:
- Принцип на териториалност, съгласно който територията е интегрираща
категория, степента на усвояване на която определя характера на съществуването и
развитието й, включително и на съседни или отдалечени, но интегрирани в определено
отношение територии;
- Принцип на системност, според който всяко явление се разглежда като част
от единна система, независимо от водещата или подчинената му роля;
- Принцип на приемственост, съгласно който проблемите на околната среда
са предмет на внимание във всички фази на планиране, проектиране, строителство и
експлоатация;
- Принцип на относителна оптималност, съгласно който управлението на
околната среда се осъществява на база оптимално съчетаване на процесите на
урбанистично развитие с капацитета на природните ресурси и условията за живот на
населението;
- Принцип на приоритетност, при който определен процес или фактор има
предимствена роля пред останалите;
- Принцип на предпазването, при който, ако за дадено въздействие няма
достатъчно информация, то се приема като най-лошия възможен сценарий.
Използвани са следните методически подходи:
- При проучване на съществуващото състояние на компонентите на околната
среда, да се прилагат основно аналитичните подходи;
- Системно-структурния подход при оценка на състоянието на околната
среда;
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- Прогнозата за компонентите и факторите на околната среда да се базира на
сценариите за развитие;
- SWOT анализ, който е в основата на избора на мерки за предотвратяване
или възстановяване на допуснати нарушения и изменения на околната среда.
Старали сме се разработката да е в съответствие с подхода и методологията,
описани в Ръководството за екологична оценка на планове и програми в България от
2002 г. и указанията за разработване на стратегическа екологична оценка на ЕК.
Приложени са следните методи на работа:
- Събиране на необходимата информация и данни за съществуващото
състояние-литературни справки, проучване на документи, изследвания, измервания,
нормативни документи, посещения на терена от експертите;
- Систематизиране и анализ на събраната информация и на основните
проблеми на района чрез прилагане на количествени и качествени методи за анализ и
оценка на състоянието на средата и на възможните последствия от приложението на
плана на община Нова Загора;
- Съответствие на целите на ОУПО с други програми и планове в района;
- Описание на целите за опазване на околната среда и препоръки към
проектантския екип;
- Обсъждане на алтернативи и препоръки при избор на алтернатива за
ОУПО;
- Оценка на очакваното въздействие на предвидените мероприятия върху
компонентите на околната среда;
- Предлагане на мерки за предотвратяване и ограничаване на вредните
въздействия на ОС и вероятност от поява на кумулативни въздействия;
- Предлагане на мерки за мониторинг на въздействията по време на
реализирането на ОУПО;
- Изводи, препоръки и заключение.
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ХІV. Раздел 11 СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ ПО
ВРЕМЕ НА ИЗГОТВЯНЕТО НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА
Институции, организации,

Изразени становища, препоръки

Приети/Неприет

лица

забележки

и (отразяване в
ДЕО)

Регионална инспекция по

Одобрява

задание

за

обхвата

и

околната среда и водите

съдържанието на ДЕО, предложената

Стара Загора

схема за провеждане на консултации по

Отразени

са

изцяло в ДЕО

чл.19 от НУРИЕОПП
Регионална

здравна

инспекция, град Сливен

Препоръка

за

извършване

на

Отразено в ДЕО

хидрогеоложко проучване на местата
определени за нови гробещи паркове.

Басейнова

дирекция

„Източнобеломорски
район”

с

център

В заданието има неточна информация за

Отразено в ДЕО

повърхностни и подземни водни тела
град

Пловдив
Министерство на
икономиката,

Предоставена информация за интернет
дирекция

сраницата на министерството.

Използвано в
ДЕО

„Природни ресурси и
концесии”
Министерство на културата

Да бъде извършен анализ на получената

Отразени

– Национален институт за

информация

изцяло обектите

недвижимо

културно

са

в обхвата на ОУП

наследство
„Водоснабдяване

и

Съгласува предоставената информация

канализация” ООД, Сливен
Министерство

на

Пътна отсечка с висока интензивност на

работи

-

движението – АМ Тракия, няма пътни

управление

на

вътрешните
Районно

МВР Сливен

отсечки

и

кръстовища

с

Отразени в ДЕО

влошена

пропускателна способност
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Министерство

на

вътрешните работи

Дава

насоки

картографират

да

се

определят

рисковите

места

и

Отразено в ДЕО

по

бедствия.
„Напоителни системи”ЕАД

Представя данни за дължина, състояние и

Клон

функциониране на напоителните системи

„Средна

Тунджа”

Сливен

Отразени в ДЕО

в общината.

ЕВН

„България

Нама забележки по заданието

Отразени в ДЕО -

Електроразпределение" АД,
КЕЦ Сливен
ЮИДП „ДП – ТП

Данни за площ на ГФ, на земи и горски

„Държавно горско

площи по землища, видов състав на

стопанство Сливен

горите, снтопанска дейност от добива на

Отразено в ДЕО

дървесина, залесени площи.
Българско

дружество

за

Няма отговор

-

защита на птиците, офис
Хасково
Сдружение

„Зелени

Няма отговор

Балкани”, Пловдив
Национален статистически

Няма

забележки

по

статистическите

институт

данни

ГВА

Изразено становище

Отразено в ДЕО

МЗХ Югойзточно държавно

Съгласува предоставената информация

Отразено в ДЕО

предприятие

ОУП не засяга защитени територий

Булгартрансгас

Предоставена

информация

Отразено в ДЕО

за

Отразено в ДЕО

Не стопанисва имоти и съоръжения на

Взето в предид в

съоръженията на дружеството
НЕК

територията на ОУП Сливен
Областно пътно управление

Не възразява по така представеното

ДЕО
Отразено в ДЕО

задание
РДГ Сливен

Прието с някои уточнения

Отразено в ДЕО
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ДП „НКЖИ”

Изразени препоръки по отразяване на

Отразено в ДЕО

съществуващите трасета
ХV. Раздел 12 СПРАВКА ЗА ЕКИПА ЕКСПЕРТИ РАЗРАБОТИЛ
ДОКЛАДА ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОУП
ЕКСПЕРТ

РАЗРАБОТЕНА ЧАСТ ОТ

ПОДПИС

ДОВОС
1,2,3.1,3.2,3.3,3.6,3.7,3.8,3.9,3.
10,3.11,4,5,6,7.1, 7.3, 7.5, 7.8,
7.9, 7.10, 8,9,10, 12,13
3.4., 3.8, 3.9, 7.2, 7.10, 8,9,10,
3.8, 3.9, 7.6, 7.7, 7.10, 8,9,10,
3.5., 3.6,3.8, 3.9, 7.4, 7.10,
8,9,10,
3.5.,3.6., 3.8, 3.9,3.11,7.4, 7.9,
7.10, 8,9,10, 11,
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