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I. ВЪВЕДЕНИЕ ОУПО   

 

Настоящият Общ устройствен план на Община Главиница е разработен на основа 

изпълнение на Договор № 0000 с предмет: „Изработване на проект за общ устройствен план 

на община Главиница, сключен между ДЗЗД „План Консулт Главиница“ и община 

Главиница.  

За територията на общината са влезли в сила и предстоят да бъдат актуализирани 

система от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното 

развитие по смисъла на Закона за регионално развитие. Реализациите на предвижданията 

на тези стратегически документи, в т. ч. и тяхното евентуално финансиране по оперативни 

програми на ЕС, се нуждаят от актуална и адекватна устройствена планова основа. За 

осигуряване на такава основа, Законът за устройство на територията регламентира 

възможността за изработване на общ устройствен план на община /ОУПО/, който обхваща 

населените места в общината и техните землища. Предназначението на този планов 

документ е дефинирано по-подробно в чл. 106 от ЗУТ. 

Ръководството на община Главиница оценява потребността от изработване на 

ОУПО, като основа на бъдещото управление на общинската територия. Настоящият проект 

е разработен в съответствие със стратегическата рамка за регионално развитие на 

Североизточна България, област Силистра, община Главиница и законовата нормативната 

уредба в тази сфера като спазва изискванията, дефинирани в Техническото задание на 

Възложителя. 

 

Информационно-техническа основа за изработване на ОУПО 

От основно значение за разработването на ОУПО е осигуряването и използването на 

максимално актуална информация, отразяваща достатъчно точно текущата ситуация и 

тенденции. Дейността по информационното осигуряване има няколко основни аспекта:  

▪ Анализиране на различните заинтересовани страни към изготвянето на ОУП на 

община Главиница и техните нужди.  

▪ Намиране и организиране на необходимите изходни данни за анализа с цел 

създаване на система от териториални социално-икономически индикатори. Тъй като 

информационната обезпеченост на анализа е от критично значение за успешното 

изпълнение на договора, е необходимо да бъдат внимателно проучени и оценени изходните 

данни и да бъдат идентифицирани информационните дефицити и недостатъците в 

качеството на данните. За целта е създаден работен механизъм за анализ на 

информационната обезпеченост. С помощта на този инструмент се създаде основата за 
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събиране, оценка и обработка на източници на данни и информация и индикатори при 

осъществяването на дейностите по проекта. 

▪ Фактическото събиране, обработка и интеграция на необходимите данни в 

централизираната географска база, част от специално разработеното за целите на проекта 

специализирано ГИС приложение. То служи също както като платформа за събиране и 

анализ на данни и генериране на информация, така и за осигуряване на широк достъп до 

информационните ресурси, разработения ОУП на община Главиница и неговото 

управление. 

 

Създаването на адекватна информационна платформа за събиране, интегриране, 

обработка и анализ на информацията е от основно значение за ефективното планиране и 

управление на територията. Именно информационната база се явява свързващото звено 

между очакванията, свързани с плана на различните категории заинтересовани страни и 

наличния потенциал и реалните сравнителни предимства на територията. Казано с други 

думи, информационната осигуреност е елементът, който осигурява задълбочен и 

реалистичен поглед върху територията и пространственото поведение на свързаните с нея 

природни и социални системи. 

В тази връзка е разработено специализирано ГИС приложение, насочено към  

събиране, обработка, интеграция, анализ и визуализация на данни и информация, свързани 

с територията на община Главиница. Географските Информационни Системи /ГИС/ 

отдавна са се наложили като основен инструмент за подпомагане вземането на 

решения при планирането и управлението на териториалните системи. ГИС 

технологията подпомага организирането на данните, свързани с територията и улеснява 

разбирането и пространственото асоцииране на съществуващите проблеми, като 

същевременно осигурява мощни инструменти за анализ и синтез на необходимата 

информация за тяхното разрешаване. Тази пространствено-реферирана информация е 

ресурс от критично значение в процеса на вземане на решения при управлението на 

регионалното развитие и устройство на територията. 

 В този смисъл ГИС и другите, свързани с тях геоинформационни технологии 

позволяват постигането на по-голяма обективност на информацията за реалния свят и 

значително подобряват информационното осигуряване на вземаните решения, засягащи 

управлението на територията като интегриран комплекс от отделни разнородни аспекти. 

ГИС технологията осигурява единна интеграционна среда за различните по характер и 

генезис данни и информация за територията, като по този начин позволява системно 
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разглеждане, анализиране и решаване на проблемите, в това число интегриране на 

проблемите на околната среда в регионалното развитие и устройството на територията. 

Концепцията, върху която се основава ГИС приложението за нуждите на  

настоящата поръчка, се базира върху следните основни моменти:  

▪ Целева ГИС за територията на община Главиница, която да съдържа необходимите 

пространствени и атрибутивни данни за анализа на територията; 

▪ Специализирани аналитични протоколи, генериращи цифрови информационни 

слоеве, представящи определени фактори и условия, оказващи влияние върху развитието и 

потенциала на територията; 

▪ Специализирано ГИС приложение, осигуряващо възможност за генериране на 

графичните материали към ОУП, съгласно нормативната уредба. 

 

Така разработеното ГИС – приложение дообогати и разшири информационната 

основа на проекта, улесни разработването на аналитичните и диагностични материали и 

осигури възможност за генериране на графичните материали към ОУП, съгласно 

нормативната уредба. 
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II. ОСНОВНА ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ОУПО  
 

II. 1. ПОДХОД И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОУП  
 

Подходът и методологията за изпълнение на настоящата обществена поръчка, 

която е предложена, се основава от една страна на залегналите в Техническото задание 

изисквания на Възложителя, а от друга - на нормативните изисквания, които определят 

императивните атрибути на ОУП като устройствен планов документ, неговата структура, 

обхват, цели и съдържание.  

Екипът е предприел холистичен подход, при който на преден план се поставят 

целостта и интегрираността при изпълнението на дейностите. Подходът е възприет като 

инструмент за решаване на отделните задачи в тяхната цялост и взаимна обвързаност – 

времева, пространствено-функционална, системна и методична. Това позволява на всички 

участници в изпълнението на поръчката и различните аспекти на процеса, да функционират 

балансирано за постигане на оптимален ефект.  

При оценъчните и прогнозните изследвания ще се използват два основни подхода – 

емпиричен и експертен. При емпиричния подход се извеждат закономерности на основата 

на анализирана емпирична информация с помощта на статистически и математически 

модели. При експертния подход се разчита на опита на експертите, като се допуска, че те 

имат нужния капацитет да разкриват закономерности и да правят синтезирани достоверни 

оценки, без да е необходимо да се разработват сложни математико-статистически модели.  

Методи, които ще бъдат използвани при проучванията и разработването на ОУПО в 

обобщен вид са предимно аналитично-синтезни /анализ и синтез/, различни статистически 

методи, системен, теренни, графични и описателни методи и др.  Особено актуален на фона 

на протичащите в региона процеси и използваният процесуално-адаптивен подход. 

Екипът на ДЗЗД „План Консулт Главиница“  предвижда настоящата обществена 

поръчка да се изпълнява като интегриран проект, обединяващ всички дейности, 

необходими за постигането на очакваните от Възложителя резултати. Проектът ще се 

управлява в строго съответствие със съвременната теория и добра практика за управление 

на проекти с адаптирано обхващане на всички проектни процеси. В съответствие с 

характера на работа по изпълнение на поръчката, Проектът се разделя на логически и 

хронологично свързани етапи, които се изпълняват последователно, като където е 

допустимо и необходимо, се прилага припокриване на етапи с цел постигане на целите, 

свързани с времето като ресурс и изискванията /количествени и качествени/ към 

резултатите на всяка фаза /етап/.  
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 Предлаганият изследователски подход и свързаната с него методология са  

разработени съгласно заложените в Техническото задание параметри относно обхвата на 

задачата за разработване на ОУП на община Главиница, спецификата на целите на 

обществената поръчка и очакваните резултати и продукти от нейната успешна реализация. 

В тази връзка, методологията за разработване на ОУП на община Главиница е разработена 

в съответствие с принципите и методите както на интегрираното устройствено 

планиране, така и на индикативното стратегическо планиране на териториалното 

развитие. 

Най-общо, предлаганата от нас методологическа концепция за изработване на 

ОУП на община Главиница е свързана с разработването на ефективен инструмент за 

интегрирано устройствено планиране, чрез който да се създадат необходимите 

предпоставки и условия  за: 

▪ Динамично и комплексно  развитие на общинската територия; 

▪ Повишаване качеството на живот на местната общност; 

▪ Подобряване условията за бизнес; 

▪ Повишаване на инвестиционната атрактивност общината; 

▪ Устойчиво ползване на поземлените ресурси; 

▪ Опазване на биологичното разнообразие.  

 

Методологичната концепция за изработването на ОУП на община Главиница  

има сложен композитен характер и включва в себе си елементи на интегрираното 

териториално планиране, на традиционното устройствено планиране и на 

класическата концепция на стратегическото планиране и управление на територията. 

Съгласно нормативните изисквания, „технологията“ за разработване на ОУПО е 

ясно описана в ЗУТ. Съгласно нормативната уредба Общият устройствен план на общината 

се изработва въз основа на техническо задание по чл. 125 и 126 от ЗУТ и допълнителна 

информация от централните и териториални администрации и експлоатационни дружества. 

След изработването и съгласуването на Устройствената концепция се преминава към 

изработване на предварителен проект за ОУП на общината. Следва провеждане на 

обществено обсъждане преди внасяне на проекта за разглеждане на ОЕСУТ съгласно чл.127 

ал. 1 от ЗУТ. Така изработеният предварителен проект придружен от протокола воден на 

общественото обсъждане се разглежда на сесия на Общински експертен съвет по 

устройство на територията, на който следва да вземат участие представители на 

централните и териториални администрации, експлоатационните дружества представители 

на обществеността и браншовите организации. След разглеждането на проекта на ОЕСУТ, 
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коригирането и отстраняването на евентуалните забележки след съгласуването с 

администрациите и експлоатационните дружества, проектът на предварителен ОУПО се 

внася за разглеждане и приемане на сесия на Общински съвет. Следва изработване на 

окончателен вариант на ОУП на общината, който след съгласуване с териториалните и 

централни администрации, провеждане на обществено обсъждане и разглеждане на 

Общински експертен съвет по устройство на територията се внася с докладна от кмета за 

окончателно приемане на проекта от Общински съвет. Следва обнародване на решението в 

държавен вестник и приключване на процедурата. 
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II. 2. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

Стратегическа цел: 

Стратегическа цел на ОУП на община Главиница е да създаде териториална планова 

основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите 

стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община Главиница 

природни, културно-исторически, туристически и други ресурси.  

 

Специфични цели: 

Изхождайки от принципите на устойчивото развитие за баланс между екологично 

равновесие, икономически растеж и социален просперитет, при пестеливо използване на 

природните ресурси, постигането на главната цел се предпоставя от изпълнението на 

следните цели: 

Цели на социално-икономическото развитие: 

▪ Усъвършенстване на мрежата на социалната инфраструктура. 

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

историческото наследство и природните забележителности. 

▪ Създаване на условия за развитието на социалната и техническата 

инфраструктури. 

▪ Стимулиране на публично-частното партньорство в дейностите, осигуряващи 

социално-икономическото развитие. 

▪ Осигуряване реализацията на външни инвестиционни инициативи, значими 

за социално-икономическото развитие на общината. 

 

Цели на устройственото развитие: 

▪ Регулиране в устройствено отношение процесите на по-нататъшната 

урбанизация на територията на общината в граници, които да не накърнят целостта 

и стабилността на природната среда. 

▪ Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране на 

стратегическите документи по ЗРР – регионален план за развитие на Северен 

централен район за планиране областната стратегия и общинския план за развитие 

2014-2020, както и на общински, регионални и национални инфраструктурни 

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

бъдат включени в ежегодните програми за прилагане на ОПР. 

▪ Прилагане на устройствени принципи на по-нататъшно изграждане и 

техническо съоръжаване на жизнената среда в населените места и останалите 
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обитавани територии в съответствие със съвременните европейски критерии и 

стандарти, при търсене на максимален ефект при инвестирането и запазване на 

характерни качества и уникалност на териториите, както на община Главиница, така 

и на съседните общини. 

▪ Планиране на територията на общината да става по начин, осигуряващ 

съхраняване и едновременно с това пълноценно включване в жизнен оборот на 

природното и културното наследство на общината, с оглед устойчивост и взаимно 

стимулиране при развитието на всички системи. 
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III. 3. ОБХВАТ И ВРЕМЕВИ ХОРИЗОНТ НА ОУПО ГЛАВИНИЦА 
 

ОУП на община Главиница, следва да бъде разработен в обхвата на цялата територия 

на общината с обща площ от 66 217,6 ха., в т. ч. всички 23 населени места с техните 

землища, а именно: Богданци, Долно Ряхово, Зафирово, Коларово, Малък Преславец, Осен, 

Подлес, Черногор, Главиница, Бащино, Вълкан, Дичево, Зарица, Звенимир, Зебил, Косара, 

Листец, Ножарево, Суходол, Калугерене, Падина, Сокол и Стефан Караджа. 

Съгласно чл. 17, ал. 3 на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените 

схеми и планове, ОУП на община Главиница се изработва с прогнозен период от 15 години.  

С плановото задание се предлага прогнозният хоризонт на ОУП на община 

Главиница да бъде 2030 г., а урбанистичната хипотеза да се разработи с планов хоризонт 

2050 г. 
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III. ДИАГНОЗА / СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ   
 
 

 

III. 1. НОРМАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА  
 

Чрез измененията в Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обнародвани в ДВ, 

бр. 82 от 26 Октомври 2012 г., бяха осъществени сериозни промени в системата на 

стратегическото планиране на територията. Въведена беше категорията „пространствено 

развитие”, която обхваща изготвянето и актуализацията на система от документи за 

пространствено развитие на национално, регионално и общинско ниво. Същите документи 

са пряко свързани със системата за регионално планиране и се разработват като отчитат 

обективните дадености и предимства на територията и съобразно принципите за 

балансирано устойчиво развитие, определят стратегическите цели, приоритети и мерки на 

политиката за интегрирано пространствено развитие.  

 Необходимостта от изготвяне на актуален Общ устройствен план на община 

Главиница е продиктувана от няколко обстоятелства: 

▪ С влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на 

територията – ЗИДЗУТ /обн. ДВ, бр.82, 26.10.2012г./ се поставят нови съществени 

изисквания към устройството на отделните видове територии и значително се ограничават 

инвестиционните намерения на физически и юридически лица при липса на действащ Общ 

устройствен план на общината; 

▪ Наличието на актуален Общ устройствен план на община Главиница е условие и 

предпоставка за кандидатстване и получаване на финансиране по линия на оперативните 

програми на европейските структурни фондове; 

▪ Общият устройствен план на общината ще създаде благоприятни условия за 

инвестиционно проектиране и строителство в община Главиница; 

▪ Общият устройствен план на общината ще допринесе за по-ефективното планиране 

на общинската територия, при прилагането на интегриран подход за постигане на 

устойчиво развитие в перспектива. 

▪ Правилата и нормативите за прилагане на ОУПО ще допринесат за неговото и на 

общината по-добро управление. 

 

Съгласно нормативните изисквания, „технологията“ за разработване на ОУП е ясно 

описана в ЗУТ. Съгласно нормативната уредба Общият устройствен план на общината се 

изработва въз основа на техническо задание по чл. 125 и 126 от ЗУТ и допълнителна 
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информация от централните и териториални администрации и експлоатационни дружества. 

След изработването и съгласуването на Устройствената концепция се преминава към 

изработване на предварителен проект за ОУП на общината. Следва провеждане на 

обществено обсъждане преди внасяне на проекта за разглеждане на ОЕСУТ съгласно чл.127 

ал. 1 от ЗУТ. Така изработеният предварителен проект придружен от протокола воден на 

общественото обсъждане се разглежда на сесия на Общински експертен съвет по 

устройство на територията, на който следва да вземат участие представители на 

централните и териториални администрации, експлоатационните дружества представители 

на обществеността и браншовите организации. След разглеждането на проекта на ОЕСУТ, 

коригирането и отстраняването на евентуалните забележки след съгласуването с 

администрациите и експлоатационните дружества, проектът на предварителен ОУПО се 

внася за разглеждане и приемане на сесия на Общински съвет. Следва изработване на 

окончателен вариант на ОУП на общината и съпътстващите правила и нормативи за 

прилагане на ОУПО, който след съгласуване с териториалните и централни администрации, 

провеждане на обществено обсъждане и разглеждане на Общински експертен съвет по 

устройство на територията се внася с докладна от кмета за окончателно приемане на 

проекта от Общински съвет. Следва обнародване на решението в държавен вестник и 

приключване на процедурата. 
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III. 2. РЕГИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА  
 

III. 2. 1. Обвързаност на ОУПО с общоевропейски и национални стратегически и 
програмни документи, с планове и програми на регионално, областно и 
общинско равнище 
 

Планирането и управлението на територията представлява сложен, динамичен и 

пространствено обусловен процес, който се задвижва от нуждите и желанията на местната 

общност, съобразява се с наличните ресурси и потенциали за развитие, структурира се в 

политики и стратегии за развитие и се прилага чрез конкретни модели за устройство на 

територията. 

Разглеждана в този контекст задачата е изготвяне на ОУП на община Главиница като 

документ, заемащ междинно йерархическо ниво и изпълняващ ролята на редуктор, 

осигурявайки плавен преход и конкретизация при реализирането на насоки, дефинирани от 

планови документи на стратегическо ниво, като се започне от Национална стратегия за 

регионално развитие през регионалните планове за развитие и областните стратегии към 

местното планиране на ниво община с общински план за развитие при реалното им 

прилагане на територията на общината. Общият устройствен план съдържа в себе си ясно 

дефинирани устройствени зони в рамките на територията с конкретни граници, 

предназначение и устройствени режими, изпълняващи залегналото в плановите документи 

от по-високо ниво. 
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Фигура 1. Място на ОУП в системата от документи за стратегическото планиране на 

пространственото развитие. 

При разработване на аналитичната част на ОУПO са отчетени тенденциите в 

развитието на територията на общината, както и предвижданите интервенции в 

действащите и предстоящите стратегически документи, имащи отношение към 

планирането и управлението на територията. Основните документи, които имат 

въздействат върху изработването на ОУПO са следните: 
 

▪ Националната стратегия за регионално развитие на Република България за 

периода 2012-2022 г.  

Националната стратегия за регионално развитие е стратегически документ, който 

задава модела на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие 

на районите на страната. НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката 

за регионално развитие и следи за тяхното постигане и взаимнодопълване. Главната 

стратегическа цел на НСРР е „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие, 

базирано на използване на местния потенциал и сближаване на районите в икономически, 

социален и териториален аспект”. ОУПО следва да допринесе за реализацията на някой от 

стратегическите целите, заложени в НСРР 2012-2022г., като някой от тях са: „Балансирано 

териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване 
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свързаността в районите и качеството на средата в населените места“ и „Социално 

сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в социалната сфера чрез развитие 

и реализация на човешкия капитал“; 

▪ Национална концепция за пространствено развитие на Република 

България  2013-2025 г.  

Националната концепция за пространствено развитие е стратегически документ, 

определящ пространствено-устройствената основа за развитие и планиране на елементите 

на националната територия, с цел постигане на комплексно и интегрирано планиране за 

осъществяване не само на регионалното, но и на отделните социално-икономически 

секторни планирания на национално ниво, в контекста на общоевропейското 

пространствено развитие. Концепцията служи за подпомагане на различните секторни 

политики в различните йерархични нива, включително и на ниво град. НКПР дава визия за 

бъдещото пространствено развитие на територията през 2025г.; 
 

▪ Регионален план за развитие на Североизточен район за периода 2014-2020 г. 

Регионалният план за развитие на Североизточен район е планов средносрочен 

документ, задаващ цели и приоритети за устойчив растеж на регионално равнище. Той 

анализира силните и слабите страни на региона, неговите възможности за развитие, но и 

неговите слабости. Регионалният план анализира актуалните проблеми за всяко едно 

населено място, част от региона, и се стреми да прилага целенасочени политики, които да 

спомогнат за тяхното разрешаване. Осигурява достъп на информация и публичност, както 

и подпомага за развитието на местния потенциал, включвайки го в целите и приоритетите 

на района; 

▪ Областна стратегия за развитие на област Силистра за периода 2014-2020 г. 

Областната стратегия за развитие определя рамката за развитие и устройство на 

областта и е стратегически документ, който кореспондира с Регионалния план за развитие 

и общинските планове за развитие. Тази тясна взаимовръзка между отделните равнища на 

планиране и управление в страната е показател за синхрон и допълняемост при 

стратегическото целеполагане с оглед на регионалното развитие. Областната стратегия за 

развитие на Област Силистра има за цел: Засилване на научноизследователската дейност, 

технологичното развитие и иновациите; Подобряване на достъпа до информационни и 

комуникационни технологии; Повишаване на конкурентоспособността на малките и 

средните предприятия, на селскостопанския сектор; Подкрепа за преминаването към 

нисковъглеродна икономика във всички сектори; Насърчаване на адаптацията към 

изменението на климата и превенцията и управлението на риска; Опазване на околната 
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среда и насърчаване на ресурсната ефективност; Насърчаване на устойчивия транспорт и 

премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови 

инфраструктури; Насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила; 

Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността; Инвестиции в 

образованието, уменията и ученето през целия живот; Повишаване на институционалния 

капацитет и ефективна публична администрация. 

▪ Общински план за развитие на община Главиница за периода 2014-2020 г. 

Общинският план за развитие за периода 2014-2020 г. е документ със стратегическо 

планиране и програмиране на устойчивото местно развитие, който се разработва в 

съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие на област Силистра за 

периода 2014-2020 г. и останалите стратегически документи 

 Като документ, той засяга най-ниското ниво от системата за стратегическо 

планиране и управление на регионалното развитие и обвързва сравнителните предимства и 

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

развитие на общината в унисон с предвижданията на документите, задаващи насоките в 

регионалната политика на европейско, национално и регионално ниво; 
 

Разработването на Общия устройствен план на Община Главиница е съобразено със 

специфичните изисквания на основополагащите за целия ЕС стратегически документи, 

както и с нормативни документи, касаещи общностното и националното законодателство в 

областта на регионалното развитие, секторните политики и устройството на територията:  

▪ Стратегията „Европа 2020” /2010 г./ – Тя задава рамката на необходимите 

интервенции за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в страните и 

регионите на ЕС; 

▪ Петия кохезионен доклад – В него е разписана оценка на постиженията на 

европейската политика за сближаване, както и структуроопределящи насоки за развитието 

на ЕС през програмния период 2014-2020 г.; 

▪ Лисабонската стратегия 2000 г. /и актуализациите в нея/ – Главният акцент се 

поставя върху необходимостта от развитие на икономика, базирана на знанието чрез 

адаптиране към промените в информационното общество и ускоряване на 

научноизследователската и развойната дейност, както и усъвършенстване на социалния 

модел чрез инвестиране в развитието на човешките ресурси и провеждане на активна 

политика на заетост; 

▪ Хартата от Лайпциг за устойчиви европейски градове /2007 г./ – В нея са 

заложени общите принципи и стратегии на политиката за развитие на градските райони 
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/интегрирано развитие на градските райони, балансирана териториална организация на 

основата на европейската полицентрична градска структура и др./. 

 

III. 2. 2. Регионален контекст - пространствени, икономически, социални, 

културни, екологични, комуникационни и други проблеми 
 

 
Географското положение определя мястото на община Главиница спрямо 

пространствената структура на националната икономика. Общината може да се 

характеризира до голяма степен като териториална единица със силно изявени периферни 

особености, които бележат нейното развитие през последните години. Град Главиница е 

единствената урбанистична структура с градски характер в общината, попадащ в 5то ниво 

на йерархичната система от градове-центрове /малки градове и села с микрорегионално 

значение за територията на общината/. 

В градоустройствената класификация на населените места по брой жители град  

Главиница попада в категорията „ много малки градове и села”. Демографската ситуация 

на територията на града, определя тенденцията за трайно намаляване на населението. В 

националната категоризация на населените места град Главиница попада в „четвърта“ 

категория град, докато останалите населени места са от по-ниска категория /от 5та – 2 бр., 

от 6та  – 13 бр., от 7ма  – 7 бр. 

Съвременното социално-икономическо състояние на община Главиница се намира в 

пряка зависимост от наличните локални ресурси, историческо развитие, местоположение, 

транспортни връзки, макроикономически условия, активност на местното население и 

администрация и други. Селското стопанство е традиционен отрасъл за община Главиница 

и е структуроопределящ за специализацията на общинската икономика. Според 

Националния план за развитие на селските райони, община Главиница е класифицирана 

като община в селски район. За аграрния сектор на територията е характерна 

растениевъдно-животновъдната структура. В структурата на промишленото производство 

преобладава делът на малките и микропредприятията в секторите на преработващата 

промишленост, услугите, селското и горското стопанство, както и търговията. В по-

голямата си част, те се характеризират с много нисък размер на добавената стойност. 

Промишлеността е развита в подотраслите: хранително-вкусова и лека промишленост. 

Важна характеристика на регионалната среда, която влияе на развитието на 

територията на община Главиница е присъствието на общински център като главна 

икономическа, социална и обслужваща сила и периферни малки селища без ключови 
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функции. Друга особеност е факта, че общината е обградена от идентични като профил, 

потенциал и облик общини. Това предполага търсенето на общ модел за териториално 

развитие за цялата група, който би позволил постигането на кумулативен растеж, ефект на 

мултипликатора /синергичен ефект/, при ефективното ползване на ресурсите, потенциалите 

и сравнителните предимства както на община Главиница, така и на съседните общини в 

региона. 

 

III. 2. 3. Местоположение на община Главиница и връзки със съседни територии  
 

Община Главиница е разположена в Североизточна България, попада в източната 

Дунавска равнина и е в границите на Силистренска област. Общината заема 16,9 % от 

общата площ на област Силистра и според Закона за административно-териториалното 

устройство на Република България се отнася към трета категория общини. Община 

Главиница е с площ 481,23 км2 и в нейната териториална структура влизат 23 населени места, 

22 от които села и един град, който се явява и общински център – град Главиница.  

Общината граничи със следните общини, както следват: на запад – Тутракан и 

Кубрат; на изток - община Ситово; на югоизток - община Дулово и на юг - Исперих и Завет. 

Достъпността на общината се осигурява чрез републикански път ІІ-21 Русе- Тутракан- 

Силистра и III-235 Окорш – Паисиево – Звенимир – Главиница – Подлес – Сокол – Зафирово 

– Малък Преславец – пристанище Малък Преславец и общинска пътна мрежа.  
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III. 3. ИСТОРИКО-ГЕОГРАФСКО РАЗВИТИЕ – ОСОБЕНОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕНОТО 
РАЗВИТИЕ   
 

 

III. 3. 1. ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ  
 

Община Главиница е разположена в източните части на Дунавската равнина, 

благоприятното ѝ географско положение е предпоставка за заселване на различни 

цивилизации още от Древността. Данните за отминали цивилизации, обитавали 

територията на общината са оскъдни и недостатъчни за създаването на цялостен 

исторически профил. Въпреки това културното наследство в района носи специфичната 

памет и идентичност на мястото. 

 
Фигура 2. Национални културни коридори /Източник: Национална концепция за 

пространствено развитие/. 

Националната концепция за пространствено развитие обособява територии с 

концентрация на културни ценности, които разкриват седем културни коридора 

разположени на територията на страната. Община Главиница е част от Дунавското 

културно пространство, което включва както антични градове и крепости така и природни 

забележителности характерни за тези региона. Обособяването на територии със 

специфични характеристики в общината е заложено в НКПР с цел да се прилагат 

специфични политики свързани с бъдещото устройство и развитие на територията. 
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 Историческите източници за развитието на община Главиница са оскъдни и 

недостатъчни. През османският период на територията на общината е изградена джамия, 

около нея постепенно се изгражда селището Асваткъой. Името на селището означава село 

на главните, личните, първенците. През 1942 година, с министерска заповед селището се 

преименува на Главиница. Поради благоприятното географско положение и природни 

условия в землището на селото възникват множество махали. Основно населението, което 

обитава тези земи са турци и черкези.  

През 1984 година, с указ на Държавния съвет  от 5 септември село Главиница е 

обявен за град и общински център, който включва в състава си 23 селища. На 50 км западно 

от областния център Силистра се образува един от най-младите градове в региона. Той 

заема 34,844 км2  площ и е важен център на трасето между градовете Дулово и Тутракан.  

 

III. 3. 2. ПРИРОДО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА  
 

 

III. 3. 2. 1. Физико-географско райониране и ландшафтни характеристики 
 

Според геоморфоложкото райониране на България, община Главиница попада в 

Провинция на активната Мизийска платформена покрайнина. Територията е в областта на 

Мизийската равнина, подобласт на Лудогорско-Добруджанско издигане, заема части от 

Поповско-Разградския регион и от Крайдунавския регион. Общината се намира на 

територията на Мизийската плоча /платформа/, която представлява плосък свод, в 

пределите на който са се формирали по-малки морфоструктури: Севернобългарска и 

Добруджанска подутина, Ломска депресия. В основата си платформата е изградена от стари 

докамбрийски и палеозойски силно нагънати магмени и метаморфни скали, върху които 

хоризонтално са разположени мезозойски и неозойски седименти. През последния етап от 

палеогеографското развитие на българските земи – кватернера, се образува льосовата 

покривка, която заема най-горния слой на платформата. 

Като част от Мизийската плоча Дунавската равнина представлява стабилна 

платформена област. Наличието на льос оказва голямо влияние върху характера на релефа, 

хидроложките условия и почвите. Дебелината му се изменя от 50-60 м покрай р. Дунав на 

север до няколко метра на юг. Крайдунавските низини и долините на реките са запълнени 

с алувиални, глинести, песъчливи и чакълести наслаги. 

По степените на интензивност на сеизмичните райони на България /скалата на 

Медведев, Шпонхойнер и Карник/, Главиница попада в район от степен седем. Като 

вертикалните движения на земната кора на тази територия варират между 0 – 2 мм/год.  
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ОУПО ще се съобрази със спецификата на физико-географските и инженерно-

геоложки условия на отделните части на територията, с оглед превенция на риска от 

предизвикване на неблагоприятни природни явления и процеси. 

 

III. 3. 2. 2. Релеф 
 

Община Главиница се намира в най-обширната част на Дунавската равнина - 

източната. В тази част добре оформен е терасният спектър на р. Дунав. Характеризира се с 

типичен платовидно-хълмист релеф и по-голяма надморска височина. По-голяма част от 

територията има надморска височина от 200 до 300 м. По-високите издигания на пластовете 

тук са оформили Севернобългарската подутина. В Лудогорието са разпространение много 

суходолия. Характерни за Източната Дунавска равнина са и карстовите процеси. 

От характеристиката на релефа на община Главиница следва изводът, че 

платовидно-хълмистия релеф създава добри условия за развитие на земеделие, развитие 

на пътната мрежа и друг вид стопански дейности. ОУП внимателно ще обоснове 

проекти, като провеждане на нови трасета, отреждане или обратно на нови земеделски 

земи. 

III. 3. 2. 3. Полезни изкопаеми 
 

Районът на община Главиница е беден на полезни изкопаеми. Не са открити 

находища и не съществуват перспективи за откриване на рудни полезни изкопаеми. По 

склоновете на безводните долинни участъци се разкриват малки находища на каменно-

строителни материали – варовици за бетон и пътни настилки, както и варовици, подходящи 

за производство на строителна вар. Открито е находище на меки варовици за облицовка в 

района на с. Подлес. По Дунавското крайбрежие има находища на инертни материали 

/чакъл, пясък/. 

 

III. 3. 2. 4. Климат 
 

Според подялбата на климатичните области и райони на страната, територията на 

община Главиница попада в умереноконтиненталната област. В тази област най-добре е 

проявен континенталният характер на климата, като от запад на изток той се засилва. За 

него са характерни студена зима и топло лято, висока годишна температурна амплитуда, 

добре проявен пролетно-летен валежен максимум и зимен минимум на валежите Ежегодно 

се образува сравнително устойчива снежна покривка, чиято продължителност зависи от 

надморската височина. 
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Средните януарски температури са около -2, -3 °С, а средно-юлските температури 

варират между +23, +24 °С. Годишните температурни амплитуди достигат 25-26 °С. 

Средната годишна температура на областта е около +11 °С. /Източник: Природна география 

на България, Румен Пенин, 2007г./ 

Валежите се характеризират с майско-юнски максимум и февруарски минимум, като 

на места те са по-ниски от средните за страната. Валежните количества в Дунавската 

равнина намаляват от запад на 550-580 мм до 450-500 мм на изток в Лудогорието и 

Добруджанското плато.  

Снежната покривка се задържа около 40-50 дни. През зимата североизточните 

ветрове често навяват преспи, високи няколко метра, което сериозно затруднява транспорта 

в Източната Дунавска равнина. 

Преобладават западните, северозападните /през пролетта и есента/ и северните и 

североизточните ветрове /през лятото и зимата/. С цел намаляване скоростта на северните 

ветрове, които издухват и натрупват на големи преспи снега през зимата, като предизвикват 

измръзване на посевите, в Източната Дунавска равнина са създадени специални защитни 

горски пояси. Те намаляват и ветровата ерозия на почвите. От неблагоприятните 

климатични явления характерни са сланите, поледиците, мъглите и градушките.  

Климатичните особености на областта позволяват отглеждането на редица 

земеделски култури - зърнени и зеленчуци, и технически - слънчоглед, захарно цвекло, коноп, 

овощия. 

 

III. 3. 2. 5. Хидрографска мрежа 
 

Община Главиница се отнася към хидроложка област с умереноконтинентално 

климатично влияние върху оттока, като е с преобладаващо дъждовно подхранване на 

реките. Територията на община Главиница се отнася към Черноморската отточна област, 

като се отводнява от притоци на р. Дунав. Основните фактори, които влияят върху 

хидроложките особености на Дунавската равнина са количеството и разпределението на 

валежите, низинно-хълмистия релеф, значителната филтрация и изпарение, характерът на 

геоложката основа. Вододайността на равнината е малка. Тези фактори определят и модула 

на оттока, който се колебае от 1-3 л/с/км² за по-голямата част от областта. В някои райони 

на Източната част с развити карстови процеси неговата стойност е под 1 л/с/км². Характерът 

на скалите и релефът в Лудогорието са причина за наличието на много пресъхващи реки, 

които се отличават със значително карстово подхранване. 
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Повърхностни води 

Река Дунав е северна граница на община Главиница. Реката е сред най-големите 

европейски реки и има важно международно значение. По отношение на особеностите на 

оттока по протежение на българския участък реката не претърпява съществени промени. От 

значение за режима на оттока на р. Дунав е влиянието на реките в нейното горно и средно 

течение при станция Ново село е около 5700 м³/с. Минималният отток е от 2380 м³/с при ст. 

Ново село до около 2690 при ст. Силистра. Максимумът на оттока е късно пролетен и летен- 

т. нар. „черешови води“, а минимумът е през есента. 

През територията на общината преминава и река Царацар /или Демирбаба, 

Крапинец/, която практически е суходолие с непостоянен отток. Реката е десен приток на 

р. Дунав и се влива в него като суходолие. Тече в дълбока каньоновидна долина, всечена в 

аптски варовици. Реката води началото си от северната част на Самуиловските височини, 

протича на север до ловно стопанство „Ирихисар“, продължава на североизток към град 

Главиница.  След село Стефан Караджа пресъхва и от там нататък продължава като 

суходолие. Влива се отдясно в река Дунав /на 435-ти км/, на 11 м н.в., западно от Тутракан, 

срещу българския остров Радецки. Площта на водосборния басейн на река Царацар е 1 062,2 

км2, което представлява 0,1% от водосборния басейн на Дунав. Тя има два основни леви 

притока: Во̀йна /Лудня/ и Чаирлък /Текедере/. Царацар е с основно дъждовно-снежно 

подхранване, но се подхранва и от множество карстови извори, които са частично 

каптирани. 

На територията на общината са изградени 19 броя микроязовири и водоеми, които 

се използват за напояване на земеделските култури през лятото, когато влагата не достига. 

В тези водоеми живеят и различни видове риба. Най-разпространени са шаранът, 

толстолобът и каразът. В северната част на общината е построена напоителна система 

“Малък Преславец”, която в момента не работи, но разполага с голям капацитет и 

възможности. 

Таблица 1. Водоеми на територията на община Главиница. Източник: Официален сайт на 

община Главиница. 

1. с. Дичево - Местност “Водоем” – 103 дка 

2. с. Дичево – Местност “Водоем” – 6 дка 

3. с. Дичево - Местност “Водоем” – 10 дка 

4. с. Зафирово – местност “Водоем” – 11 дка 

5. с. Суходол – местност “Язовир” – 98 дка 

6. с. Бащино – местност “Водоем” – 12 дка 

7. с. Зафирово – местност “Челаркосу” – 60 дка 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%BB%D1%8A%D0%BA
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8. с. Зафирово – местност “Богдански блок” – 65 дка 

9. с. Зафирово – местност “Амзова курия” – 77 дка 

10. с. Косара – 19 дка 

11. с. Косара – местност “Екин пънаръ” – 40 дка 

12. с. Черногор – местност “Около гората” – 16 дка 

13. с. Черногор – местност “Около гората” – 24 дка 

14. с. Черногор – местност “Пирамидата” – 30 дка 

15. с. Сокол – местност “Пътя Зафирово” – 62 дка 

16. с. Сокол – местност “Пътя Зафирово” – 37 дка 

17. с. Сокол – местност “Юкя” – 14 дка 

18. гр. Главиница – местност “Землище на гр.Главиница” – 13 дка 

19. гр. Главиница – местност “Коджа екинлик” – 19 дка 

 

Подземни води 

Районът е богат на подземни води. Най-значителни са запасите на грунтови води в 

алувиалните низини край р. Дунав /над 2,1 млрд. м³/, използвани за напояване. Според 

хидрогеоложките характеристики територията на общината може да се раздели на две зони: 

▪ Първа зона – на север в района на разпространение на плиоценски седименти с два 

водоносни хоризонта: 

1. Водоносен хоризонт в плиоценски пясъци, характеризиращ се с води с малък 

дебит до 4 л/с и водно ниво на дълбочина от 8-20 метра от повърхността. 

2. Водоносен хоризонт в аптските варовици, които се установяват на голяма 

дълбочина от 50-150 метра от повърхността. 

▪ Втора зона – южната част на територията се характеризира с дълбоки подпочвени 

води /наличие на аптски водоносен хоризонт/. Водоснабдяване може да се 

осъществи посредством дълбоки сондажни кладенци. 

 Водоносни са карстовите аптски варовици. Водите са дълбочинни, а не напорни. 

Експлоатацията на шахтните кладенци достига до 40 метра под дъното на суходолията.  

 Наличните подземни водни ресурси се използват за битово водоснабдяване чрез 

сондажи, но те не задоволяват нуждите на общината. 

Няма данни за наличия на находища на минерална вода на територията на Община 

Главиница. 
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За правилното и пълноценното усвояване на водните ресурси се изисква 

провеждането на редица мероприятия като усъвършенстване на водоснабдителната и 

мелиоративната мрежа. 

ОУПО ще съблюдава опазването и правилното използване на водните течения и 

другите водни площи, предвид екологичното, стопанското и рекреационното им значение, 

както и ценни елементи на ландшафта. От следващи подробни планове за територии, 

включващи или прилежащи на водни течения и площи, ще се изиска осигуряване на 

безпрепятствен достъп до бреговете им. 

Предвид значението на речния бряг като рекреационен потенциал и рибното 

богатство, ОУПО ще създаде необходимите устройствени условия за неговата 

реализация. 

 

III. 3. 2. 6. Инженерно-геоложки и хидроложки характеристики 
 

 

III.3.2.6.1. Геоложки строеж 

Най-старата формация в региона, достигната със сондажи са отложенията на Девон. 

Същият е представен от следните формации: Живет – Фран - с Кардамска свита /доломити, 

доломитни варовици, варовици и анхидрити/, Фран – Фамен с Черешовска свита /варовици 

и доломитни варовици/ и Ваклинска свита /тъмносиви варовици, доломити и доломитни 

варовици/ с дебелина над 500 m. 

В геоложкият строеж на терена вземат участие следните литостратиграфски 

единици: 

ПЕРМ 

 Има ограничено разпространение в обсега на общината. Представен е от 

отложенията на Северската свита /редуване на кафявочервеникави алевролити, аргилити и 

конгломерати/ с дебелина 250 m. 

 

ТРИАС 

 Същият в обсега на община Главиница е представен от трите си етажа, които ще 

бъдат разгледани поотделно, както следва: 

- Долен Триас - Представен е от отложенията на Добруджанска свита /пъстри 

аргилити и алевролити/ с дебелина 230 m и Дойренска свита /варовици, доломитни 

варовици и доломити/ с дебелина 218 m. 
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- Среден Триас - Представен е от отложенията на Аниз – Ладин с Тюленовска свита 

/глинести варовици, аргилити и пясъчници/. Общата дебелина на отложенията на Среден 

Триас е 277 m. 

- Горен Триас - Представен е от Карн – Нор с Дуловска свита /мергели, глинести 

варовици и доломитни варовици/. Общата дебелина на отложенията на Горен Триас в 

региона е 529 m. 

 

ЮРА 

Трансгресивно и дискордантно над отложенията на Горен Триас се разполагат 

отложенията на Юра, представена със следните си етажи: 

- Средна - Горна Юра - Представени са от Бат с отложенията на Есенишка свита 

/алевролити, аргилити и пясъчници/, Среден Калов – Бериас с Чернооковска свита 

/варовици и доломитни варовици/ и Оксфорд – Титон с Дриновска свита / доломити и 

доломитни варовици. Общата дебелина на отложенията на Средна - Горна Юра е 178 - 417 

m. 

 

КРЕДА 

С постепен преход и трудно определима граница над отложенията на Горна Юра се 

разполагат тези на Креда, представени само от отложенията на Долна Креда. Същата е 

представена от следните етажи: 

- Бериас – Вланжин с отложенията на Каспичанска свита /глинести варовици и 

мергели/, Хотрив с отложенията на Разградска свита /мергели и глинести варовици/ и 

Разградско- Русенска свита /порцелановидни органогенни, зърнести и глинести варовици и 

мергели/, Хотрив – Барем с отложенията на Русенска свита /порцелановидни, органогенни 

и оолитни варовици/.  

Общата дебелина на отложенията на Долна Креда е 358 – 1065 m. 

 

НЕОГЕН 

Трансгресивно и дискордантно над отложенията на Палеоген са разположени 

седиментите на Неоген. Същият е представени от следните етажи: 

- Миоцен - Представен е от Пясъчно-каолинова задруга /пясъци и каолинови пясъци/. 

Над тези отложения трансгресивно залягат отложенията на Сармат /бесараб/, представени 

от Франгенска свита /сивосинкави глини, бели и жълти пясъци/, Одърска свита 

/органогенни, оолитни и детритусни варовици/. Трансгресивно над тях залягат отложенията 

на Понт, представени от Сърловска свита /сиви песъчливи глини/. 
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- Плиоцен - Заляга с постепенен преход над отложенията от Миоцена. Представен е 

от отложенията на Дак с Айдемировска свита /бели до жълтеникави, дребнозърнести 

пясъци/ и Роман със Сребърнишка свита /сиви до белезникави глинести варовици/. 

Общата дебелина на отложенията на неоген в региона е 44 - 154 m. 

КВАТЕРНЕР 

Най-младата формация в региона, залягаща трансгресивно и дискордантно над 

неогенските седименти в региона и разкриваща се директно на повърхността е тази , 

представена от отложения с кватернерен произход. Същият е представен от следните 

формации: 

- Еоплейстоцен - Представен е от Алувално-пролувиални образувания /покривни 

пясъци,/ с дебелина 0,5 – 2,0 m и Еолично-пролувиални образувания /червенокафяви 

песъчливи глини/ с дебелина 5-15 m. 

- Плейстоцен - Представен е от еолични образувания – льос, песъчлив до глинест, 

пропадъчен, порест с обща дебелина 10-40 m. 

- Холоцен - Заляга трансгресивно над отложенията на плейстоцена и е представен от 

пъстър фациес – алувиални образувания – руслови и на заливните тераси /чакъли, пясъци, 

блатни глини с торф/ с дебелина 5 до над 20 m и делувиални образувания – глинесто-

песъчливи и льосовидни материали с дебелина 3-5 m. 

По физико-механични показатели строителните почви са подразделени на: 

▪ скални с много добри физико-механични показатели като земна основа; 

▪ полускални, които предлагат сравнително добри инженерно-геоложки условия; 

▪ глинести, които са със занижени физико-механични показатели, особено тези от 

льосовият комплекс. 

 

III.3.2.6.2. Инженерно-геоложки условия  

Съобразно особеностите в геоложкият строеж, хидро-геоложките условия и 

пригодността на терените за строителна основа, общинската територия се разделя на 

следните три инженерно-геоложки района: 

І-ви район – обхваща по-голямата част от територията на община Главиница. 

Основните инженерно-геоложки типове, които изграждат терените от този район са 

льосови отложения – глинест до песъчливо–глинест льос, на места с включения от льосови 

„кукли” и глини, льосови „погребани” почви. 

В региона се наблюдават от 2 - 3 пласта льос в алтернация с „погребани” почви. 
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Физикомеханичните им показатели са: обемна плътност 1,46 – 1,73 g/сm3, 

специфична плътност – 2,71 – 2,75 g/сm3, ъгъл на вътрешно триене 22 – 250 и кохезия – 

0,010 – 0,025 МРа. Изчислителното натоварване е от порядъка на 0,15 – 0,20 МРа. 

ІІ-ри район – обхваща терените около реките и дълбоките овражни дерета. 

Тук се установяват варовици, мергели и доломитни варовици. 

Физикомеханичните им показатели са: обемна плътност 2,25 - 2,30 t/m3, специфична 

плътност – 2,71 – 2,80 g/сm3. Изчислителното натоварване е от порядъка на 0,30 – 0,35 – 

0,50МРа. Плитки почвени води се установяват само в ниските части на района около реките 

и дълбоките овражни дерета. Навсякъде другаде почвените води залягат на голяма 

дълбочина – от 7- 8 - 20 до над 50 m. 

ІІІ-ти район – обхваща територията граничеща с река Дунав. 

Тук са налице мощни пластове от алувиални отложения /пясъци, глини, чакъли, 

баластра/ омесени с блатни глини с пачки от торф с наличие на плитки почвени води – от 

0,00 m до 2,50 – 4,0 m. Физикомеханичните им показатели са: обемна плътност 1,80 – 1,90 

t/m3, специфична плътност – 2,70 – 2,85 g/сm3. Изчислителното натоварване е от порядъка 

на 0,10 – 0,15 – 0,25 МРа. 

 

Най-старите скали в областта са с раннокредна възраст. На повърхността се разкриват 

главно седиментите на Русенската (варовици) и Разградска свита (порцелановидни и 

оолитни варовици). Ограничено разпространение има Каспичанската свита 

(интракластични, органогенни и афанитови варовици). Тези свити се покриват от неогенски 

седименти. Неогенските седименти са представени от Одърска, Сърповска и Франгенска 

свита - песъчливи глини и глинести варовици и пясъци. Тези скални комплекси се разкриват 

основно в дълбоко всечените долове и речни долини. Повърхността на терена е покрита от 

дебела покривка от льосови седименти. Поделени са на типичен льос, песъчлив льос и 

глинест льос.  

Широко разпространение в областта имат алувиалните седименти в зоната на 

крайречната низина. Дебелината на алувиалните седименти на места достига повече от 20 

m. Представени са от прахови и глинести пясъци, глини и чакъли. 
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Таблица 2. Разпределението на процесите, съставящи основната геоложка опасност за 

област Силистра.  
Област Площ 

/км2/ 

Номер 

по ред 

Геоложка опасност - процес I G /G`/ 

% 

H` 

1 2 3 4 5 6 7 8 

О
б

л
а

ст
 Б

л
а

г
о

ев
г
р

а
д

 

6
4

4
9
 

1 Активни разломи /AF/ 0,2 1 4,4 0,88 

2 Ерозия /ER/ 0,2 2 8,9 1,78 

3 Абразия /АB/  2 8,9 0 

4 Срутища /RF/ 0,2 5 22,2 4,44 

5 Свлачища /LS/ 0,2 4 17,8 3,56 

6 Кално-каменни порои /DF/  5 22,2 0 

7 Пропадане на льос /CL/ 1 2 8,9 8,9 

8 Втечняване на слаби почви /LQ/ 0,4 1 4,4 1,76 

9 Набъбване на строителни почви /SW/  0,5 2,2 0 

Сумарно за всички процеси в областта 21.32 

Източник: Картографиране на геоложкия риск, Етап II от изработване на анализ, оценка и 

картографиране на геоложкия риск, МРРБ, 2018 г. http://gis.mrrb.government.bg/KGR/ 
 

 

 
Фигура 3. Геоложка опасност за Република България. Източник: МРРБ, 2018 г. 

http://gis.mrrb.government.bg/. 

  

http://gis.mrrb.government.bg/KGR/
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III. 3. 2. 7. Почви 
 

Община Главиница спада към Севернобългарската лесостепна почвена зона, в 

границите е на Долнодунавската почвена подобласт /която е част от Карпатско-Дунавската 

област/. Територията заема части от Дунавско-Добруджанската област и Лудогорска 

почвена област. Плодородните почви в съчетание с хидроклиматичните особености са в 

основата на земеделската специализация на общината. 

На територията на община Главиница са разпространени следните зонални почвени 

типове:  

▪ Типични черноземи – те заемат голяма част от района. Добре запасени са с азот и 

калий. Наличието на карбонати е изнесено в дълбочина на почвения профил, но винаги в 

рамките на хумусно-акумулативния хоризонт А. Типичните черноземи имат сравнително 

по-мощен хумусно-акумулативен хоризонт, който достига 60-70 см, карбонатите са измити 

в дълбочина до 30-50 см., а под тази дълбочина се появяват и карбонатните мицели. 

Съдържанието на хумус е малко по-високо от това при карбонатните черноземи и достига 

до 2,5-4,0%. По отношение на физико-механичните свойства за типичните черноземни 

почви са характерни добра порьозност, слаба пластичност, добра водопропускливост и 

сравнително висока водозадържаща способност. Благоприятно реагират на комбинирано 

органично-минерално торене.  

▪ Излужени черноземи – те са по-широко разпространени от карбонатните и 

типичните. Образувани са върху карбонатни скали при наличие на тревна растителност. 

Тъмнооцветеният хумусно-акумулативен хоризонт е с мощност 40-80 см, а хоризонт В е 

по-светъл и слабоуплътнен. В хоризонт С се съдържат значителни количества варовити 

конкреции с различна форма и големина. Излужените черноземни почви се характеризират 

с мощен хумусно-акумулативен хоризонт – 70-80 см. и съдържание на хумус от 3 до 5%. 

▪ Оподзолени /деградирани/ черноземи – осъществяват прехода между черноземите и 

сивите горски почви. Образували са се в условия на горско-степна растителност, върху 

тежко песъчливо-глинеста льосова основа, изветрели варовици и червенокафяви мергели. 

Деградираните почви се отличават с ясно диференциран почвен профил, в който се 

разграничават хумусно-елувиален и илувиален метаморфен почвен хоризонт. 

Деградираните черноземи са формирани върху льос с тежко-песъчливо-глинест механичен 

състав, карбонатите са силно измити в дълбочина до към 100см. извън границите на 

хумусно-елувиалния и илувиално- метаморфния хоризонт. Количеството на хумуса е по-
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малко в сравнение с излужените черноземи, като рязка намалява в дълбочина. Отличават се 

с слабо кисела до кисела реакция, по-ниска обезпеченост с азот, фосфор и калий. 

По речните долини и алувиалните дунавски низини от азоналните почвени типове са 

широко разпространени делувиално-ливадните почви. Те заемат делувиално-

пролувиалните шлейфове в подножието на склоновете. Хумусният хоризонт е с малка 

мощност – до 15-40 см, а съдържанието на хумус е около 2,5%. Често съдържат едри скални 

късове. По речните долини и алувиалните дунавски низини широко разпространение имат 

алувиално-ливадните почви. По теченията на реките и в крайдунавските низини има петна 

от засолени и торфесто-блатни почви. Почвите, разположени на склонове с наклон над 3°, 

са засегнати от ерозионни процеси. 

Предвид физико-механичните свойства на отделните скални видове, част от 

територията на община Главиница попада в глинесто скална група, типично льосова. 

Характеризира се с жълтеникав цвят, а в горните си хоризонти – с малко варовито вещество. 

Льосът е микропорест, лесно пропада при намокряне /водонасищане/. Характерно за него 

е, че увеличава глинестото си вещество от север на юг. Инженерно –геоложките материали 

не са подходящи за мелиоративно строителство.  

Преобладаващи са излужените черноземи, които са подходящи за отглеждане на 

всички по-важни селскостопански култури - пшеница, царевица, слънчоглед, цвекло, 

люцерна, лозя и овощни дървета. Оподзолените черноземи са подходящи за почти всички 

зърнени и фуражни култури.  Алувиално-ливадните почви са най-подходящи за отглеждане 

на зеленчукови и фуражни култури.  

Почвите са важен ресурс за развитието на земеделието и животновъдството. На 

територията на общината няма химически замърсени почви и районът е подходящ за 

производство на екологично чиста продукция. Няма замърсени земи с устойчиви органични 

замърсители - РАН, РСВ и пестициди.. Следователно със зонирането и  устройствените 

режими на ОУП на землището на община Главиница ще бъдат запазени качествените 

земеделски земи. 

Ерозионните процеси непрекъснато увеличават своя интензитет, като 

причиняват значителни вреди на инженерни съоръжения и селското стопанство. 

Проявления има и ветровата ерозия, поради равнинния и открит релеф и периодично 

силните ветрове.  
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III. 3. 2. 8. Гори 
 

Територията на общината се отнася към Европейската широколистна горска област 

и отчасти в Евроазиатската степна и лесостепна област. Областта също така попада в обсега 

на Илирийската фитогеографска провинция. Според картата на растителността в България 

територията се отнася отчасти към горските територии в дъбовия пояс /цер, благун, летен 

и космат дъб/ и към земеделски площи на мястото на горски територии в дъбовия и дъбово-

габъровия пояс. Запазените широколистни горски територии са представени от цер, благун, 

летен и виргилиев дъб, мъждрян, клен, бряст, габър, липа и др.  

Основната част от горските масиви е разположена около града в обсег от 4 до 20 км. 

Горскостопанската дейност се улеснява от добре развитата пътна мрежа и благоприятния релеф. 

Няма горски територии, неусвоени поради недостъпност на терена, т.е цялата територия е 

леснодостъпна както за превозване на добития дървен материал, така и с оглед на всички 

горскостопански мероприятия, включително и охрана на горските територии 

Относителният дял на горските територии от общата площ на общината е над 

средния за областта. Горските територии са с неоценимо значение за екологичния статус 

на общината във връзка с водорегулиращата и противоерозионната си функция. 

 

III. 3. 2. 9. Растителен и животински свят 
 

Основният тип растителност на територията на общината е широколистна 

листопадна, по-точно ксеротермна растителност, като на отделни петна се среща и 

мезофитна и ксеромезофитна. Естествената растителна покривка е почти изцяло 

унищожена и заменена с културна. Запазена е само на отделни места и е представена от 

степни тревни видове, като коило, садина, белизма, сграбиче, теснолист божур, пъстър 

клин, гороцвет, пелин, перуника, дунавски зановец и др. 

Богато е представена храстовидната растителност: червен глог, шипка, леска 

обикновена, дрян, къпина, тръстика, малина, папур, зайчина, бъз черен и копривка южна, 

царска папрат, снежно кокиче, оливиеров минзухар, блатен аир, лъскаволистна млечка, 

конски кестен, битински синчец, бърдуче, рогат живовлек и тъполистна върба.  

Дунавската равнина се обособява в самостоятелен зоогеографски район, отнасящ се 

към Северната зоогеографска подобласт на България. Животинският свят е представен от 

таралеж, полунощен прилеп, добруджански /среден/ хомяк, златка, невестулка, малък воден 

бик, бял щъркел, тръстиково шаварче, блатно шаварче, степен пор, орел змияр, осояд, малък 

сокол, белобуза рибарка, див скален гълъб, домашна кукумявка, бухал, козодой, черен 
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бързолет, черен кълвач, сив кълвач, горска чучулига, северен славей, поен дрозд, градска 

лястовица, селска лястовица, кос, син синигер, черен синигер, черночела сврачка, белочела 

сврачка, гарван, слепок, късокрак гущер, медянка, дъждовник, смок мишкар, зелена 

крастава жаба, кафява крастава жаба, бръмбар рогач и червена горска мравка. 

На територията на община Главиница има една защитена местност – блатото край 

село Малък Преславец. Блатото се характеризира с голямо флористично богатство. 

Установените около 180 вида висши растения, представляват 4,8 % от висшата флора на 

България. В него е разпространена разнообразна водна и блатна растителност, която е 

представена от редки и защитени видове растения, включени в Червената книга на 

Република България – бърдуче /жълта водна роза/, бяла водна лилия /роза/, лечебна иглика, 

пролетно ботурче и други. 

В района на блатото могат да се видят следните растителни видове: синя жлъчка, 

пореч, червена детелина, дребна и издута водна леща, безкоренчеста волфия, 

вногокоренчеста спиродела, плаващ роголистник, водно лютиче, теснолистен и 

широколистен папур и най-ценният растителен вид на блатото – бялата водна лилия 

/Numphaea alba/. Този вид образува колонии, които заемат 46 дка от повърхността на 

блатото и формират най – голямата цъфтяща популация на територията на България. 

Срещат се още степното еньовче /Galium humiffusum/, драката /Paliuris spina – christi/, 

нуталиева водна чума /Elodea nuttallii/ – нов вид за флората на България  и полския ясен 

/Fraxinus oxycarpa/.  

Птичето разнообразие наброява 147 вида, като гнездящи от тях са 82 вида. Срещат 

се глобално застрашени видове птици – малки и големи бели, гривести, нощни и сиви чапли, 

ням лебед, зеленоглава патица и белобуза рибарка. През цялата година блатото се обитава 

от тръстиков блатар, осояди, орел – змияр, мишелов, ливаден блатар, кос, сокол, пчелояд, 

градска лястовица,  зеленоногата и белочела водна кокошчица /лиска/. Други срещани 

видове са: белоока потапница, голям гмурец, лятно и зимно бърне, корморан, воден бик и 

черноврат гмурец. Голяма част от птиците – ихтиофаги, които гнездят в блатото се хранят 

вън от границите му – влажни зони в Република Румъния /рибарници, рибовъдни 

стопанства, язовири/ и по-малко в България /микроязовири и разливи/.  

 Богатството на растителния и животинския свят на общината представлява 

важна част от биоресурсите ѝ. Стопанското значение е многостранно, което изисква 

детайлно  проучване на техния количествен и качествен състав. 
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III. 3. 2. 10. Територии с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и 
необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита 
 

 

III. 3. 2. 10. 1. Свлачища. Срутища 
 

Съвременните свлачищни процеси са характерни за наклонените терени на 

равнинно-хълмистите земи и местата със силно пресечен релеф. Тяхното активизиране 

нанася големи щети на селищата, на транспортната, социалната и техническата 

инфраструктура. Причините за образуването им са не само природни, но и 

градоустройствени и строителни. 

От физико-геоложките процеси и явления в района са развити карстовите процеси в 

неогенските варовици и наличието на „пропадъчни” свойства в льосовите отложения. 

Срутищата представляват внезапно откъсване, падане, претъркаляне и отлагане на 

големи скални късове или блокове в основата на склонове или скални откоси под 

действието на силите на тежестта. След откъсването /отделянето/ си от масива, скалният 

къс пада, подскача, търкаля се или се плъзга по повърхността на склона. Отделянето на 

блокове става по пукнатинни системи, разломни зони, зони на разтоварване на масив или 

по пласторед. Съгласно световната класификация на гравитационните процеси Varnes 

/1978/ и приетата Методика за оценка на геоложкия риск /2014/, тези опасни явления се 

поделят на скално "преобръщане" и скално "срутване", като все още се описват с общото 

понятие „срутища“.  

В община Главиница не са регистрирани срутища. 

 

Свлачищата се проявяват в резултат на денудационно-гравитационните процеси в 

наклонените терени. Те се придвижват по склона под въздействие на собственото си тегло 

и могат да причинят сериозни щети на селищната и пътната мрежа. В община Главиница е 

регистрирано само едно периодично активно свлачище. 



 

 

Таблица 3. Характеристики на свлачищата в териториалната структура на община Главиница.  

№ по 

ред 

Селище Идентификатор Година на 

регистрация 

Възраст Състояние Местоположение Разположение Застрашава Дължина, м Ширина, м Засег

ната 

площ 

клас Група Категория 

1031 Бащино SLS07.03017.01 2006 съвременно Периодично 

активно 

На път IV-23522 

Суходол – Босна, в 

участъка между км 

2+900 и 3+000 

Землище Шосе, 

водосток 

180 55 9,900 III Няма 

данни 

B 

Източник: МРРБ, 2019 г. 

 

 



III. 3. 2. 10. 2. Горски пожари 
 

Горските територии в териториалния обхват на община Главиница, като част от 

област Силистра са класифицирани със нисък риск от горски пожари, съгласно извършена 

оценка и картографиране на риска от горски пожари на територията на страната. 

Таблица 4. Обобщени данни за определяне на риска от горски пожари на територията на 

страната. 
№ Област Плътност 

на 

пожарите, 

Rпл 

Фактическа 

горимост на 

горската 

територия, 

Rф. гор. 

Интегрален 

показател 

на риска, 

Rриск 

Площи 

от I кл. 

На п. о., 

% 

Степен 

на риска 

Ср. год. % 

опожаряване 

на гор. 

територии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Благоевград 0,09 0,50 0,045 58,0 среден 0,05 

2 Бургас 0,09 1,66 0,149 22,0 среден 0,17 

3 Варна 0,22 1,10 0,242 3,90 среден 0,11 

4 В. Търново 0,10 1,14 0,114 7,46 среден 0,11 

5 Видин 0,17 11,92 2,030 6,70 висок 1,19 

6 Враца 0,27 4,64 1,253 5,60 висок 0,46 

7 Габрово 0,09 1,23 0,111 32,40 среден 0,12 

8 Добрич 0,25 0,64 0,160 18,20 среден 0,06 

9 Кърджали 0,12 0,10 0,012 67,0 среден 0,01 

10 Кюстендил 0,18 1,65 0,297 29,1 среден 0,16 

11 Ловеч 0,22 7,61 1,674 22,9 висок 0,76 

12 Монтана 0,09 2,58 0,232 41,6 среден 0,26 

13 Пазарджик 0,15 1,27 0,190 38,1 среден 0,13 

14 Перник 0,16 1,14 0,182 40,4 среден 0,11 

15 Плевен 0,22 4,71 1,036 8,4 висок 0,47 

16 Пловдив 0,17 1,17 0,199 33,3 среден 0,12 

17 Разград 0,14 0,59 0,083 9,1 нисък 0,06 

18 Русе 0,08 0,12 0,010 6,0 нисък 0,01 

19 Силистра 0,08 0,75 0,060 8,3 нисък 0,07 

20 Сливен 0,11 0,92 0,101 16,5 среден 0,09 

21 Смолян 0,09 0,23 0,021 41,9 нисък 0,02 

22 Софийска 0,14 2,15 0,301 23,2 висок 0,22 

23 София-град 0,15 0,49 0,073 31,9 нисък 0,049 

24 Ст. Загора 0,10 3,55 0,355 25,3 висок 0,36 

25 Търговище 0,05 0,17 0,008 7,40 нисък 0,02 

26 Хасково 0,14 7,17 1,004 22,0 висок 0,72 

27 Шумен 0,09 0,39 0,035 11,5 нисък 0,04 

28 Ямбол 0,10 6,98 0,698 14,5 висок 0,70 

Източник: Изпълнителна агенция по горите, МЗХГ 
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Фигура 4. Карта по степен на риск от горски пазари, Източник: Изпълнителна агенция по 

горите, МЗХГ 
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III. 3. 2. 10. 3. Разломи. Сеизмичност 

 

 

 

Територията на Република България е разположена в централната част на 

Балканския полуостров, който от тектонска гледна точка е елемент от континенталната 

граница на Евразия. Тази граница се намира между стабилната част на Европейския 

континент /Мизийска платформа/ на север и офиолитовите структури /Вардар и Измир-

Анкара/ на юг. Земетръсната активност на територията на страната и близките ѝ околности 

е една от най-изявените прояви на съвременната регионална геодинамика. Неотектонските 

движения на Балканския полуостров са контролирани от екстензионалния колапс на късно 

алпийския ороген и са под влиянието както на процесите протичащи зад Егейската арка, 

така и на сложните вертикални и хоризонтални движения в Панонския регион. 

Според дефинициите, залегнали в Методиката за оценка на геоложката опасност, 

разломът се дефинира като една или повече близко разположени пукнатини, по които е 

нарушена целостта на земната среда и е осъществено преместване на скалите от едната 

страна спрямо тези от другата страна. Активен разлом е разлом, по който движения се 

установяват и понастоящем или в един формулиран период от минало време. Повечето 

разломи са резултат на повтарящо се придвижване, което може да става чрез внезапни 

премествания /предизвикващи земетресения/ или чрез бавно движение /плъзгане, пълзене 

по разломната плоскост/.  

Изследването и оценката на активността на разломите са продиктувани от факта, че 

те генерират земетресения, които представляват опасност за хората и инфраструктурата. 

Особено опасни за инфраструктурата са активните разломи, които предизвикват 

разломявания на земната повърхност. Това може да стане основно чрез генериране на силни 

земетресения, които имат енергията да доведат до активизиране на разлома до земната 

повърхност. В случаите на изява на земетресение, натрупаната енергия се освобождава 

скокообразно. В други случаи активните разломи не генерират земетресение, но причиняват 

деформация на земната повърхност, чрез бавно плъзгане по разломната плоскост. В този 

случай енергията се освобождава постепенно или скокобразно на малки интервали. Поради 

това не се натрупва постоянно енергия, която да бъде освободена рязко и да доведе до 

земетресение. Настоящата разработка разглежда риска, който активните разломи създават 

за инфраструктурата чрез разломяване на земната повърхност. Целта е, чрез локализиране 

на разлома или неговата следа на земната повърхност да бъде създадена буферна зона около 

него, където строителството и експлоатацията на инфраструктурни съоръжения да бъде 

контролирано с цел минимализиране на риска от проявата на повърхностно разломяване. 
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Територията на общината може да се определи с ниска степен на опасност от активни 

разломи. 

 
Фигура 5. Карта на опасността от активни разломи в България М 1:1 300 000, Източник: 

МРРБ, 2018 г. http://gis.mrrb.government.bg/. 

 

От сеизмологична гледна точка, България е разположена в Алпо-Хималайския 

сеизмичен пояс, характеризиращ се с висока сеизмичност. В исторически план, в България 

са документирани силни земетресения.  

България е разделена на 8 сеизмични зони – 6 високоактивни и 2 нискоактивни. 

Районът на община Главиница попада в един от ниските по степен сеизмични райони в 

страната. 

Съгласно „Наредба №РД-02-20-2 от 27 януари 2012г. за проектиране на сгради и 

съоръжения в земетръсни райони“ и картата на сътресяемостта за периоди 1000 г. към тази 

карта територията на община Главиница попада в следните сеизмични район от VIII степен 

със сеизмичен коефициент Кс = 0.15.  
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Фигура 6. Карта за сеизмично райониране на Република България за период 1000 години. 

 

 



51 

 

III. 3. 2. 10. 4. Наводнения 
 

 

 

Наводненията също спадат към предвидимите природни бедствия, които нанасят 

тежки негативни последици върху живота и здравето на хората, както и върху селищната, 

транспортната, техническата и социалната инфраструктура. Сред най-често срещаните 

причини за появата им са количеството и интензивността на валежите, характера на релефа 

и постилащата повърхност.  

 В Дунавския район за басейново управление на основание с чл. 146г от ЗВ са 

определени райони със значителен потенциален риск от наводнения /РЗПРН/, съгласно 

Заповед № 88/21.08.2013г. на Директора на БДДР, и са утвърдени със Заповед № РДД 

744/01.10.2013г. на Министъра на ОСВ. Предварителните РЗПРН са класифицирани в три 

степени на риск по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и 

културно историческото наследство - нисък, среден и висок. Утвърдените РЗПРН съдържат 

само районите със степен на риск „висок” и среден”. 

 РЗПРН се определят на база на резултатите от предварителната оценка на риска от 

наводнения /ПОРН/ по Критерии и методи за определяне и класифициране на риска и 

определяне на РЗПРН, утвърдени от Министъра на ОСВ, съгласно чл. 187 ал. 2 т. 6 от ЗВ. 

Подробна информация, която е публично достъпна може намерите на интернет страницата 

на БДДР: www.bd-dunav.org – секция „Управление на водите“, подсекция „Управление на 

риска от наводнения“ - извършване на предварителна оценка на риска от наводнения, която 

приключва с определяне на РЗПРН. 

 Община Главиница граничи с река Дунав, която е определена като район със 

значителен потенциален риск от наводнения с код BG1_APSFR_DU_001: 

№ 

по 

ред 

Код РЗПРН  Име на 

РЗПРН  

Дължина 

км  

Водно тяло  Населено 

място 

Община  Област Степен 

на риск 

26 BG1_APSFR_DU_001 Река 

Дунав  

472 BG1DU000R001 Населените 

места по 

крайбрежието 

от с. Ново 

село до гр. 

Силистра 

Видин; Димово;  

Лом; Вълчедръм; 

Козлодуй; Мизия;  

Оряхово; Долна 

Митрополия;  

Гулянци; 

Никопол; Белене; 

Свищов; Ценово; 

Борово; Иваново; 

Русе;  

Сливо поле; 

Тутракан; 

Главиница; 

Ситово; Силистра 

Видин, 

Враца, 

Плевен, 

Велико 

Търново, 

Русе, 

Силистра 

висок 
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III. 4. ДЕМОГРАФСКИ ПАРАМЕТРИ И ПОЛИТИКИ  
 

III. 4.1. Демографска характеристика на населението 
 

III. 4. 1. 1. Брой и гъстота на населението 

Община Главиница е една от малките по територия и население общини в България. 

Тенденциите в демографското ѝ развитие могат да бъдат илюстрирани с промените в броя 

на населението на нейния център – град Главиница. Данните от преброяванията показват 

ясно очертана тенденция на намаление след преброяването през 1985 г., когато е достигнат 

максималният брой население от 2 583 д. През 2014 година населението на община 

Главиница е 10 553д., от които  1491 д. живеят в град Главиница и 8 916 д. в селата на 

общината. 

 

Фигура 7. .Население на град Главиница /1934 -2011 г./; 

 

Данните в таблицата по-долу, разкриват промените в броя на населението по 

населените места в община Главиница, в периода 2001 – 2013 година. Наблюдава се обща 

за общината тенденция за намаляване на населението, по населени места. 
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Таблица 5 .Текуща демографска характеристика /2001 – 2013 г./; 

Общински 

населени места 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Община 

Главиница 

13743 13693 13564 13400 13298 13077 12959 12767 12610 12445 10797 10642 10553 

гр. Главиница 2065 2090 2068 2025 2010 1960 1967 1945 1928 1891 1569 1536 1521 

с. Бащино 216 204 195 188 184 183 176 173 167 170 176 171 175 

с. Богданци 671 671 668 673 694 701 703 694 699 723 613 611 619 

с. Вълкан 407 411 407 406 407 405 399 390 383 364 344 336 331 

с. Дичево 550 557 539 520 518 510 497 484 471 459 444 428 415 

с. Долно Ряхово 405 397 391 403 404 408 409 404 405 407 332 316 310 

с. Зарица 474 483 480 469 451 438 440 443 446 441 434 431 426 

с. Зафирово 1121 1053 1033 1006 986 966 952 967 933 922 868 836 827 

с. Звенимир 497 485 486 486 481 478 469 464 454 445 370 364 357 

с. Зебил 817 815 769 781 767 748 740 725 715 697 686 671 660 

с. Калугерене 582 583 582 582 585 583 565 558 551 549 539 531 522 

с. Коларово 454 423 437 434 425 399 383 377 369 363 355 336 338 

с. Косара 241 236 231 234 219 216 217 211 213 199 178 171 168 

с. Листец 606 605 608 608 605 600 600 590 583 579 523 502 497 

с. Малък 

Преславец 

468 448 441 421 447 411 397 378 365 368 299 273 258 

с. Ножарево 621 633 626 614 615 609 606 590 572 548 500 490 487 

с. Осен 178 180 179 174 167 164 159 151 144 140 117 105 103 

с. Падина 425 429 431 437 447 442 430 425 415 410 332 324 326 

с. Подлес 205 202 197 204 198 191 190 185 187 175 155 156 155 

с. Сокол 489 458 441 419 400 403 394 370 353 357 334 324 317 

с. Стефан 

Караджа 

1046 1036 1031 1037 1033 1020 1024 1022 1031 1042 697 688 700 

с. Суходол 756 778 792 788 779 767 778 771 775 762 653 643 636 

с. Черногор 545 516 505 491 476 475 464 450 451 434 412 399 405 
  

Площта на територията на община Главиница е 481,23 кв. км. Този показател заедно 

с броя на населението определят средната гъстота на населението на територията на 

общината – 21,9 д/кв. км, която е значително по-ниска от средната за страната – 66.01 д/кв. 

км, и средната гъстота на населението на област Силистра – 40,2 д/кв. км. 
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Фигура 8.Относителен дял на населението по местоживеене в област Силистра,  по общини 

/измерено в %/, източник: НСИ; 

  

Населението в област Силистра живее в 5  града и 113 села. Община Главиница е 

една от общините с най-висок дял на население живеещо в селата /85,6%/. 

 

III. 4. 1. 2. Полова структура  
 

Различията и особеностите на мъжете и жените като страни в естественото 

възпроизводство, тяхното място и роля в семейството, участието им в трудовия процес, 

техния социален статус, определят половата структура на населението на дадена 

административно-териториална единица. Динамиката на раждаемостта и смъртността са 

главен фактор, който определя този демографски процес. Данните за 2014 г. показват, че 

разликата в съотношението между мъжете и жените в община Главиница /49,4:50,6/ е 

минимална. Това определя дисбалансът между половете в общината като по-благоприятен 

спрямо този за страната. Преобладаването на жените е тенденция, която е характерна за 

страната. Тя е резултат от по-ниската смъртност и по-високата продължителност на живот 

при жените. 
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Таблица 6. Полова структура на населението 2014г. /%/,; 

  ОБЩО  
 ВСИЧКО МЪЖЕ ЖЕНИ 
Р България 100.0 48,6 51,4 
Област Силистра 100.0 49,4 50,6 
Община Главиница 100.0 49,4 50,6 

 

III. 4. 1. 3. Възрастова структура 
  

Разпределението на населението по обхват на възрастовите групи изразява 

възрастовата структура на населението. Интервалите за изследване на възрастовата 

структура се определят в зависимост от целта на демографското проучване. Те могат да се 

разделят на 1 годишни, 5 годишни и 10 годишни. Поделянето на населението на възрастови 

групи има важно значение за участието в трудовия процес, естественото възпроизводство и 

дава ясна представа за репродуктивните възможности на населението. 

Поколението на прародителите /население на 50 и повече навършени години/ 

превишава значително като брой и относителен дял поколението на децата /население от 0-

14 навършени години/.  

 

Таблица 7. Възрастови съотношения през 2012 г. – общо за страната, област Силистра и 

община Главиница. 

  0-14г. 15-49г. 50+г. 
Р България 13,2 46,8 40,0 
област Силистра 13,1 44,1 42,8 
община Главиница 13,5 42,9 43,5 

 

 На настоящия етап относителният дял на поколението на децата е по-висок от този 

в страната и на територията на област Силистра. Съпоставянето на данните от предходни 

години показва, че населението на община Главиница застарява. Процесът на застаряване 

ще има негативно отражение върху сегашното и бъдещото състояние на естественото 

възпроизводство. В тази насока община Главиница не се различава от общите тенденции в 

демографското развитие на България.   

 

III. 4. 1. 4. Трудоспособен контингент 
  

Формирането на трудоспособния контингент зависи пряко от възрастовата 

структура на населението. Той включва лицата от началната до пределната трудова възраст 

според българското законодателство. 
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Таблица 8. Население под, в и над трудоспособна възраст 2012г. /%/; 

 Под трудоспособна 
възраст 

В трудоспособна 
възраст 

Над трудоспособна 
възраст 

Р България 14,1 62,2 23,7 
област Силистра 14,1 60,3 25,6 
община Главиница 14,6 58 27,4 

 

 

Фигура 9. Население под, в и над трудоспособна възраст в общините на област Силистра 

2012г. /%/, източник: НСИ; 

 

Община Главиница се характеризира с  влошен трудоспособен контингент. 

Стойностите на населението в над трудоспособна възраст са по-високи от тези за страната, 

по-високи спрямо същите в област Силистра. Съществува тенденция за тяхното 

увеличаване, както и тенденция за намаляване на населението в под трудоспособна възраст, 

което бавно ще доведе до обезлюдяване на общината. 

Полово-възрастовата пирамида на населението на община Главиница е с неправилна 

форма. Деформациите в нейната форма показват наличие на застаряване както при мъжете, 

така и при жените. Чрез пирамидата се илюстрира и съотношението между представителите 

на двата пола при различните възрастови групи. След 60-64 годишна възраст започва 

преобладаване на женското население, което е най-силно изразено при високите възрастови 

групи. Добре изразеният дисбаланс между мъжете и жените във високите възрастови групи 

е резултат от съществуващата разлика в средната продължителност на живота в полза на 

жените. 
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Фигура 10. Полово-възрастова пирамида на населението на община Главиница 2011г., 

Източник: НСИ. 

 

III. 4. 1. 5.  Етническа структура 

 Етническата структура на населението има важно значение за начина на живот и 

поведение на населението. Добре изразена е връзката между етническата принадлежност и 

репродуктивната нагласа и поведение на населението. 

 Най-многобройната етническа група на територията на област Силистра е 

българската. Към нея са се самоопределили 64 050 души, или 57,4% от лицата, отговорили 

на доброволния въпрос. Втората по численост етническа група е турската, общо 36,1% от 

всички лица отговорили на доброволно на въпроса за етническата си принадлежност, се 

самоопределят като част от нея.   

Етническата структура на община Главиница се различава от тази в област Силистра. 

Общината попада в групата общини с най-висок дял на турската етническа група – 61,3%. 

От лицата, доброволно отговорили на въпроса за етническата си принадлежност – 29,2% се 

самоопределят като част българската етническа група. Най-нисък е делът на населението 

самоопределило се към ромската и други етнически групи – 2,3%. На територията на 

общината, само 0,4% от населението не се е самоопределило към дадена етническа група. 

Тези особености в етническата структура на селищата в общината определят 

съществуващите вътрешнообщински различия в равнището на раждаемост и образованост 

на населението, неговата трудова заетост, миграционна подвижност и др. 
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Таблица 9. Етническа структура на населението 2012г /%/; 

  Лица, отговор. на 
в-са за етнич. 
принадлежност 

Етническа група Не се 
самоопределя Българск

а 
турска ромска друга 

Р България 100,0 84,8 8,8 4,9 0,7 0,8 
област 
Силистра 

100,0 57,4 36,1 5,1 0,9 0,5 

община 
Главиница 

100,0 29,2 61,3 2,2 0,1 0,4 

 

 

Фигура 11. Лица отговорили на въпроса за етническа принадлежност, по общини в област 

Силистра. 

 

III. 4. 1. 6.  Образователна структура 
  

Определящо значение за стойностната характеристика на човешките ресурси и 

образуването на техните професионални умения в трудовия процес, има образователното 

равнище на населението. Образователната структура има важно значение за 

репродуктивните нагласи и поведение на населението, неговата полова и възрастова 

структура и етническата му принадлежност. 

 Данните от преброяването през 2011 г. показват влошено образователно равнище на 

населението в община Главиница. По относителен дял на завършилите висше и средно 

образование, стойностите за общината са по-ниски от средните за страната и област 
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Силистра. Най-голям дял от населението е със завършено основно образование. 

Стойностите на никога не посещавали и начално и незавършено начално са по-високи от 

стойностите за страната и за област Силистра. Един от факторите за влошената 

образователна структура на населението в общината е по-високият дял на населението от 

турската и  ромската етническа група, което се характеризира с по-нисък образователен 

ценз. Вътрешно общинските различия налагат в перспектива усилията да бъдат насочени 

основно към повишаване на достъпа до образование на селското население и населението 

от маргинализирани етнически групи. 

 

Таблица 10. Население по степен на завършено образование 2012 г./%/; 

 общо Висше Средно основно Начално и 
незавършено 
начално 

Никога не 
посещавали 
училище 

дете 

Р България 100 19,6 43,4 23,1 12,6 1,2 0,2 
Област 
Силистра 

100 11,8 36,9 30,2 18,3 2,6 0,2 

Община 
Главиница 

100 5,6 26,6 37,7 25,7 4,1 0,3 

 

Фигура 12. Население по степен на завършено образование, по общини в област Силистра. 

 

III.4.1.7. Възпроизводствен процес 
  

По своята същност естественото възпроизводство на населението представлява 

смяна на поколенията на родителите с поколенията на децата. Количествените измерения 

на този процес се изразяват с помощта на показателите и коефициентите за раждаемост, 
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смъртност, брачност, бракоразводимост и естествен прираст. Промените в стойностите на 

тези показатели са във взаимна зависимост. Така например, върху раждаемостта влияние 

оказва броят на браковете и разводите. В същото време върху броя на сключените бракове 

влияе раждаемостта през минали периоди, когато се формират контингентите, които в 

последствие сключват брак. Връзка съществува и между естественото възпроизводство и 

демографските структури на населението /полова, възрастова и семейно-брачна/. Влияние 

върху раждаемостта и естествения прираст оказват също традициите, свързани с етническа 

и религиозна принадлежност на населението. 

          През изследвания период  се наблюдава  тенденция за равномерно покачване при 

показателя за коефициент на раждаемост, като най-високи стойности са измерени през 

2013 г. /9,8‰/, а най-ниска стойност през 2006 г. /7,1‰ /. Ясна тенденция не се изразява от 

показателят коефициент на смъртност, най-ниски стойности са отбелязани през 2009 

година – 12,8‰, а най-високи през 2012 година когато стойностите на този показател 

достигат до 19,5‰. Наблюдава се повишаване на стойностите на смъртността в общината, 

тази негативна тенденция е обхванала голям брой малки общини на територията на 

страната. Отрицателният естествен прираст е характерен за територията на страната и 

областта. Дължи се на процесът на демографско остаряване на населението и неговото 

отражение върху демографските структури. Механичното движение на населението, както 

и етническата структура също оказват влияние върху тези процеси.   

Отрицателните стойности на показателя коефициент на естествения прираст, са 

характерни за малките общини в региона и страната. Населението в репродуктивна възраст 

се насочва към по-големи икономически центрове на растеж, което води до намаляване на 

жените във фертилна възраст. През последните години съществува тенденция за 

увеличаване на емиграционната нагласа при младите жени. Това е фактор, който ще 

продължи да се отразява върху тоталния коефициент на плодородие и цялостното развитие 

на естественото възпроизводство на населението на община Главиница. 

Таблица 11. Естествено движение на населението на община Главиница /2001 – 2013 г./. 

 Умрели Живородени Коефициент 
на естествен  
прираст 

Коефициент 
на 
раждаемост 

Коефициент 
на смъртност 

2001 г. 201 126 -5.5‰ 9.2‰ 14.6‰ 
2002 г. 244 114 -9.5‰ 8.3‰ 17.8‰ 
2003 г. 201 118 -6.1‰ 8.7‰ 14.8‰ 
2004 г. 184 91 -6.9‰ 6.8‰ 13.7‰ 
2005 г. 193 110 -6.2‰ 8.3‰ 14.5‰ 
2006 г. 201 93 -8.3‰ 7.1‰ 15.4‰ 
2007 г.  203 122 -6.3‰ 9.4‰ 15.7‰ 
2008 г. 209 116 -7.3‰ 9.1‰ 16.4‰ 
2009 г. 162 122 -3.2‰ 9.7‰ 12.8‰ 
2010 г. 184 98 -6.9‰ 7.9‰ 14.8‰ 
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2011 г. 198 95 -9.5‰ 8.8‰ 18.3‰ 
2012 г. 208 96 -10.5‰ 9.1‰ 19.5‰ 
2013 г. 171 103 -6.4‰ 9.8‰ 16.2‰ 

 

 

III.4.1.8. Механично движение на населението 
 

Миграциите или механичното движение на населението заедно с неговото 

естествено възпроизводство определят тенденциите в демографското развитие на 

определена територия. За тяхното изследване се използват редица показатели и 

коефициенти. Такива са коефициентите за миграционна подвижност, за интензивност на 

заселванията и изселванията, за миграционен или механичен прираст и др. 

             Данните за изследвания период /2001-2013 г./ показват широко вариране на този 

показател. През 2001г. в община Главиница се наблюдава положителен механичен прираст 

– в общината са се заселили 560 д., изселили са се 478. През следващите години се 

наблюдава тенденция на рязко влошаване на стойностите на механичния прираст. Само 

през 2001 г. и 2002 г. се отбелязват положителни стойности на този показател, като през 

2009 година той достига максималните отрицателни стойности от /-117/ души. Интерес 

представлява фактът, че сред изселващите се преобладават жените, а сред заселващите се – 

мъжете.  

 

Таблица 12. Механичен прираст на населението /2001-2013 г./. 

 Заселени Изселени Механичен  
прираст 

2001 г. 560 478 82 
2002 г. 319 290 29 
2003 г. 224 270 -46 
2004 г. 262 333 -71 
2005 г. 294 313 -19 
2006 г. 188 301 -113 
2007 г. 256 293 -37 
2008 г. 236 335 -99 
2009 г. 215 332 -117 
2010 г. 259 338 -79 
2011 г. 131 173 -42 
2012 г. 139 182 -43 
2013 г. 160 181 -21 

 

  Изселванията на част от по-младото женско население е неблагоприятен фактор за 

процеса на възпроизводство и бъдещото демографско развитие на общината.  

 Съществуващата демографска ситуация в община Главиница може да бъде 

определена като неблагоприятна. В резултат на отрицателния естествен и механичен 

прираст нейното население ще продължава да намалява.  
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III. 5. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ  
 

 

Регионални характеристики 

Община Главиница е ситуирана в Северен централен район от ниво 2, като поред 

административно-териториалното деление на се намира в област Силистра. По социално-

икономически параметри, районът се отличава като един от най-слабо развитите в страната, 

като изпреварва единствено Северозападния район от ниво 2, но споделя с него общи 

тенденции. СЦР формира 8 % от БВП на страната, като по този показател се наблюдава 

намаление спрямо 2007 г. /8.64%/. Най-голям БВП формират областите Русе и Велико 

Търново, а най-малък – Силистра. СЦР формира 8 % от БВП на страната /към 2012г./, като 

по този показател се наблюдава намаление спрямо 2007 г. /8.64 %/. Най-голям БВП 

формират областите Русе и Велико Търново, а най-малък – Силистра. 

Съгласно изследване на Типове регионални профили 2014: клъстеризация според 

социално- икономическото състояние и развитие на областите, д-р Александър Цветков, 

Региостат, област Силистра се характеризира с много лошо социално- икономическото 

състояние.  Икономическият профил на областта се отличава от характерната за страната с 

преобладаващ дял на индустриалния сектор и силно застъпено селското стопанство. 

Икономиката в областта не успява да привлече значителни чуждестранни инвестиции и по 

този индикатор, съотнесен към местното население, Силистра се нарежда на последно 

място от областите в страната. Ниският относителен дял на чужди капиталови вложения и 

слабата икономическа активност предопределят и най-ниската заетост на работна сила в 

сравнение с останалите области в страната. Основен проблем е ниската 

конкурентоспособност на предприятията, намаляване на работната сила по качество и по 

брой, липсата на инвеститорски интерес и инициативност, както и дългогодишно 

натрупващи се демографски и социални проблеми в района. 

Въпреки нарастващите темпове на усвояване на европейски средства, стойността на 

изплатените суми по договори на общините като бенефициенти по оперативни програми 

към 31 януари 2014 г. е 266,1 лв./ човек, което е по-ниско от средната стойност за страната 

– 379,8 лв./човек. Важно е да се отбележи, че най-много средства на човек от населението е 

усвоила община Главница /916,2 лв./човек/, а най-малко – общините Дулово /19,4 лв./човек/ 

и Алфатар /2 лв./човек/. 
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Обща характеристика 

Икономическият профил на община Главиница е с доминираща селскостопанска 

насоченост, което се дължи както на благоприятните агроклиматични условия, така и на 

традициите на местното население. Преработващата промишленост е по-слабо развита, 

като е представена предимно от предприятия на ХВП и на леката промишленост. 

Третичният сектор е слабо развит. 

Общинската икономика е повлияна от икономическата криза, настъпила в световен 

мащаб 2008-2009 година, като в същото време все още отшумява и процесът на адаптация 

към пазарна икономика.  

През 2010 г. в община Главиница са регистрирани активни 167 предприятия, като те 

представляват 4,45% от тези в областта. Този брой не е претърпял съществени промени в 

сравнение с 2008 г. когато е 170бр. В структурно отношение предприятията в местната 

икономика са микро и малки предприятия. Те се отличават с по-голяма гъвкавост на пазара, 

но в същото време се по-малко устойчиви и техният брой през годините  е по-динамичен. 

В периода 2008-2010 г. делът на микропредприятията се повишава слабо с 1,02% и в края 

на 2010 г. техният относителен дял възлиза на малко над 91% от общата структура в община 

Главиница. 

Динамиката на предприятията по икономически дейности показва, че най-голям 

спад  през периода 2008-2010 г. бележи секторът услуги и по-конкретно „Търговия, ремонт 

на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки от домакинството“. Тази тенденция  

е противоположна на установената в страната, където секторът на услугите нараства най-

вече за сметка на селското стопанство. Регистрираните предприятия в тази икономическа 

дейност са 77 бр. през 2010 г., с 8,33% по-малко в сравнение с 2008 г. Преработващата 

промишленост запазва своите стойности и няма промяна в броя на предприятията. 

Единствено в сектор „селско, горско и рибно стопанство“ се наблюдава повишаване броя 

на регистрираните предприятия и растеж за 2010 г. с 7,89%. Тази тенденция е продиктувана 

от специфичния икономически профил от една страна, и от липсата на динамика и иновации 

в икономиката, която да доведе до промени в установеното статукво. 
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Таблица 13. Брой и динамика на предприятията по икономически дейности в община 

Главиница, 2008-2010. Източник: Общински план за развитие на община Главиница 2014-

2020. 

Икономически дейности /по НКИД 2008 г./ 2008 2009 2010 Растеж 
2010г. 

Селско, горско и рибно стопанство 37 38 41 7,89% 

Преработваща промишленост 13 12 12 0% 
Строителство .. 5 5 0% 
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, на лични 
вещи и стоки от домакинството 

83 84 77 -8,33% 

Транспорт, складиране и пощи 7 5 .. .. 
Хотелиерство и ресторантьорство 14 11 14 27,27% 
Професионални дейности и научни изследвания 6 4 4 0% 

Здравеопазване и социална работа 5 .. 4 .. 
Общ брой на регистрираните предприятия в община 
Главиница 

170 168 167 -0,60% 

 

От таблицата става видно, че динамиката в броя на предприятията е в малки граници, 

които не влияят значително в структурно отношение.  

Селско стопанство 

Селското стопанство е традиционен отрасъл за община Главиница и е 

структуроопределящ за специализацията на общинската икономика., като към 2010 година 

в него за заети 281 души. За аграрния сектор на територията е характерна растениевъдно-

животновъдната структура. Според Националния план за развитие на селските райони, 

община Главиница е класифицирана като община в селски район Относителният дял на 

земеделските земи в общината е 65,5%, което е значително над средното за страната – 

58,7%. Земеделски земи са 316 708 дка, от които 273 965 дка са обработваеми, представени 

от ниви, трайни насаждения, ливади, мери и пасища, неизползваема земеделска земя, 

стопански горски територии и земи. 
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Фигура 13. Справка за стопанисваната земя по физическите блокове извлечена от 

интегрирана система за администриране и контрол /ИСАК/ за 2012 г.,  Източник: Областна 

стратегия за развитие област Силистра. 

 

Съгласно представената по-горе справка, обработваемите земи заемат 83% от 

територията на общината, докато пасищата, мерите и ливадите – едва 9%. В общината не са 

регистрирани лозови насаждения. Най-много обработваема земя има в землищата на град 

Главиница, с. Зафирово, с. М. Преславец, с. Сокол и с. Ст. Караджа. 
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Фигура 14. Регистрирани земеделски производители по реда на Наредба № 3 за създаване 

и поддържане на регистър на земеделските производители към м. декември, Източник: 

Областна стратегия за развитие на област Силистра 2014-2020 г. 

Броят на регистрираните земеделски производители варира през годините, което е 

породено от лабилността на сектора, неговата силна зависимост от европейските субсидии, 

национална политика, дори външнополитическа обстановка. През 2010 година се 

наблюдава сериозен спад на броя на регистрираните производители, който продължава през 

2011 година. От  2011 от 227, земеделските производители скачат на 539 към 2012. 

Прави впечатление и покачващата се активност на земеделските производители по 

отношение кандидатстване за финансиране по европейските фондове. Така за 2011-2012 г. 

броят на консултираните от НССЗ  уникални земеделски производители е 134, като са 

направени 543 консултации.  

Растениевъдство 

Природо-географските условия и богатите почвени ресурси са подходящи за 

отглеждане на селскостопански култури с по-дълъг вегетационен период на развитие. 

Условията благоприятстват зърнопроизводство, производство на технически култури и 

тревно-фуражни култури за животновъдството. Застъпени са още етерично-маслодайните 

култури и тютюнопроизводството. 

Зърнопроизводството е традиционно направление с първостепенна важност в 

община Главиница. Традиционно отглежданите култури са пшеница, слънчоглед, царевица, 

застъпено е още отглеждането на  тикви, боб, чубрица, тютюн и други.  Преобладава 

пшеницата с обща площ около 77 000 дка. След нея се нареждат слънчогледа – с 65 000 дка, 
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царевицата – с 51 000 дка и другите култури – с 64 000 дка. От техническите култури най-

значими са маслодайните култури и по-специално – слънчогледа.  

Трайните насаждения на територията на общината са ограничени, поради трудностите, 

които създават слабо развитите поливни системи, лоша материално-техническа база и скъпа 

поддържка. От овощните видове преобладават кайсиевите, срещат се и лозови насаждения. 

Въпреки че в северната част на общината е построена напоителната система с висок 

капацитет “Малък Преславец”, тя в момента не работи. Също така, на територията на 

общината не е констатирана висока степен на замърсяване на почвата, което гарантира 

производството на екологично чиста селскостопанска продукция.  

Най- много обработваема земя има в землищата на гр. Главиница, с. Зафирово, с. 

Малък Преславец, с. Сокол и с. Стефан Караджа, което обуславя наличието на по-големи 

арендни стопанства в землищата на посочените селища. Сред най-големите земеделски 

кооперации са ЗК „Ген. Атила Зафиров” /над 17 хил. дка в землището на с. Зафирово/, ЗК 

„Дунав - 93” /17 хил. дка в землището на с. Малък Преславец/, ЗК „Земя” /около 13 хил. дка, 

с. Сокол/, ЗК „Триумф” /12,5 хил. дка в землището на гр. Главиница/,  „Зърнени храни” АД 

/над 9 хил. дка в с. Черногор/ и др. През последните години земеделските кооперации 

постепенно модернизират селскостопанската техника и производствените си бази. 

Арендните стопанства са специализирани главно в зърнопроизводството, което е 

механизирано и не осигурява високи нива на заетост. 

 

Таблица 14. Кооперации на територията на община Главиница. Източник: Официален сайт 

на община Главиница 

Наименование Населено място Стоп. 
обраб. 
площ 

Техника 

1. ЗК “Ген. Атила Зафиров” с. Зафирово 17 200 4 комбайна и 8 трактора с пълен 
инвентар 

2. ЗК “Дунав - 93” с. Малък Преслав 17 000 2 комбайна и 4 трактора с пълен 
инвентар 

3. ЗК „Земя” с. Сокол 13 000 2 комбайна и 6 трактора с пълен 
инвентар 

4. ЗК „Триумф” гр. Главиница 12 500 3 комбайна и 6 трактора с пълен 
инвентар 

5. „Зърнени храни” АД с. Черногор 9 400 2 комбайна и 3 трактора с пълен 
инвентар 

6. ЗК” Сокол - 92” с. Сокол 8 700 1 комбайн и 4 трактора с пълен 
инвентар 

7. ЗК” Зора” с. Стефан Караджа 8 500 2 комбайна и 5 трактора с пълен 
инвентар 

8. ЗК”Дружба-94” с. Богданци 5 000 1 комбайн и 3 трактора с пълен 
инвентар 

9. ЗК ”Айват” с. Звенимир 5 000 1 комбайн и 1 трактора с пълен 
инвентар 

10. ЗК ”Косара - 92” с. Косара 4 000 1 комбайн и 3 трактора с пълен 
инвентар 
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11. ЗК ”Изгрев” с. Осен 4 000 1 комбайн и 2 трактора с пълен 
инвентар 

12. ЗК ”Патраклъ” с. Бащино 3 000 1 комбайн и 2 трактора с пълен 
инвентар 

13. ЗК”Бъдеще-93” с. Калугерене 3 000 1 комбайн и 3 трактора с пълен 
инвентар 

14. ЗК”Лазур-94” гр. Главиница 2 600 2 комбайна и 4 трактора с пълен 
инвентар 

15. ЗК ”Единство” с. Ножарево 2 600 1 комбайн и 3 трактора с пълен 
инвентар 

16. ЗК ”Съгласие” с. Зарица 2 300 1 комбайн и 3 трактора с пълен 
инвентар 

17. „Агро-93” ООД гр. Главиница 2 200 1 комбайн и 3 трактора с пълен 
инвентар 

18. ЗК ”Прогрес” с. Падина 1 600 1 комбайн и 2 трактора с пълен 
инвентар 

 

За осигуряване на условия за развитие  на аграрния отрасъл в общината, ОУПО цели 

да осигури в максимална степен опазването на основния ресурс – продуктивните 

земеделски земи.  

Животновъдство 

Вторият подотрасъл на селското стопанство е животновъдството. Богатата фуражна 

база, традицията в поддържане на племенни стада и научно-производствените вериги са 

били предпоставка за  добре развито животновъдство до началото на прехода. След срива 

през 90те, пазарната инициатива започва да наваксва чрез създаването на нови и 

обновяването на малки стопанства в заварените говедовъдни, свиневъдни и птицевъдни 

ферми. Дребното животновъдство /в малки частни стопанства/ продължава да покрива 

преобладаващия дял на статистическите количества. Като основни направления на развитие 

могат да се посочат отглеждането на едър и дребен рогат добитък в личните стопанства - 

най-широко застъпени са птицевъдството, говедовъдството, овцевъдството и 

козевъдството. Те осигуряват храна под формата на мляко, мазнина, и месо за населението, 

предимно за задоволяване на лични нужди.  

 

 

 

 

Таблица 15. Вид и брой животновъдни обекти на територията на община Главиница, 2012, 

Източник: ОСР област Силистра 2014-2020 

Говедовъдни Обекти 450 

Говеда 2050 

Биволовъдни обекти 2 
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Биволи 18 

Овцевъдни обекти 1200 

Овце 8097 

Козевъдни обекти 241 

Кози 689 

Свиневъдни обекти 
 

Промишлени ферми тип "Б" 6 

Задни дворове 135 

Свине - общо 327 

 

Общината остава един от големите животновъдни производители в областта. 

Въпреки това се отчита се намаление на броя отглеждан едър и дребен добитък, тенденция, 

която се наблюдава в цялата страна. 

Съществен проблем за развитието на подотрасъла остават строгите хигиенни и 

ветеринарномедицински изисквания към животновъдните обекти след присъединяването 

на страната към ЕС. При развитието на селското стопанство в община Главиница трябва да 

се спазват изискванията на общата земеделска политика на ЕС, според която заетите в 

селското стопанство трябва да използват екологично-устойчиви методи на земеделие. Те 

трябва да се стремят да поддържат постоянни затревени площи /тревата абсорбира 

въглероден двуокис, което подпомага борбата с климатичните промени/, да отглеждат 

различни култури, а не монокултури, и да обработват определена част от тяхната орна 

територия по начин, който насърчава биоразнообразието.  

 

Горско стопанство 

Горското стопанство в района има своите традиции. Площите, заети от горски 

територии, са 133589 дка, относителният дял е над средния за областта- 27,8% от 

територията на общината. Около 90% от горския фонд е държавна собственост. В общината 

липсва горско стопанство, затова горските територии се стопанисват от  Ловно стопанство 

- Воден, Държавно лесничейство - Тутракан и от Държавно лесничейство - Дулово. 

Основната част от горските масиви се намира около град Главиница в обсег от 4 до 20 км. 

Развитата пътна мрежа и достъпният релеф благоприятстват развитието на 

горскостопанската дейност и обуславят факта, че няма неусвоени горски площи. 

Изследваната територия е леснодостъпна както за превозване на добития дървен материал, 

така и за извършване на всички горскостопански мероприятия, включително и охрана на 

горските територии. 

Горските територии осигуряват доход и заетост на населението, суровини за 

дървопреработвателната промишленост и дърва за огрев, а освен това и защита на околната 
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среда, осигуряване на рекреационна среда и представляват териториална основа за лова и 

дивечовъдството. Главната функция на горските територии в горските стопанства е 

дърводобив и дървопреработка. Горският фонд се ползва и за паша на едър и дребен 

добитък и добив на сено от голите площи за изхранване на добитъка. 

Най-важните лесокултурни дейности са:  

▪ създаването на нови високостеблени горски територии;  

▪ залесяването след сечи, ново залесяване и залесяване при реконструкция на 

насажденията;  

▪ попълване на редици и подпомагане на естественото възобновяване;  

▪ запазване и обогатяване на видовото разнообразие на дивеча.  

 

Основните проблеми за подобряване на горския сектор са свързани с трудности при 

управлението на горския фонд, поради ограничените налични ресурси за лесовъдни 

мероприятия, ниското ниво на защита от пожари и други бедствия и лошото състояние 

на горските пътища. Необходимо е поддържане и възстановяване на залесените 

територии, също така поддържане и на прилежащата инфраструктура, като се въведат 

правила и нормативи за устройството и поддържането им, с цел развитие на 

лесокултурните дейности. Препоръчително е изработването и актуализирането на 

лесоустройствените проекти на лесничействата, с цел осигуряване на превантивна 

защита на горските масиви и дивечовото разнообразие в тях. 

 

Рибарство и аквакултури 

Излазът на общината към р. Дунав и наличието на микроязовири създават условия 

за развитие и на сектор Рибарство. Селата Долно Ряхово и Малък Преславец са изходни  

точки с най-благоприятно разположение, поради близостта си до р. Дунав. Язовирите се 

използват основно за любителски риболов. Към настоящия момент няма необходимата 

инфраструктура и оборудване за развитието на сектора. Крачка напред е създаването на   

МИРГ Главиница-Тутракан-Сливо поле, като основните цели на сдружението са 

повишаване на конкурентоспособността на сектора, повишаване на местното 

предприемачество и изграждане на капацитет. 
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Промишленост 

 

В структурата на промишленото производство преобладава делът на малките и 

микропредприятията. В по-голямата си част, те се характеризират с много нисък размер на 

добавената стойност.  

Промишлеността е развита в подотраслите: хранително-вкусова и лека 

промишленост.  

Промишлеността на територията на общината е сравнително слабо развита, като 

насоката и за развитие е свързана предимно с преработка на местни суровини от аграрния 

сектор.  

 

На територията на общината функционират и следните дружества: 

▪ „Старт 97“ ООД – Главиница, производствена дейност – хляб;  

▪ ПК „Агрострой-94“ – Главиница, услуги - бетонови и варови разтвори;  

▪ „Аполо – 33“ ООД – Главиница, производство на сирене;  

▪ ЕТ „Прима-Веселин Василев“ – с. Зафирово, хлебопроизводство. 

 

По-голямата част от предприятията са концентрирани в общинския център гр. 

Главиница, като компактно обособена индустриална зона е сформирана в североизточната 

периферия на града, между третокласния път III-235 Окорш – Паисиево – Звенимир – 

Главиница – Подлес – Сокол – Зафирово – Малък Преславец – пристанище Малък 

Преславец и третокласен път III-2307 Овен – Руйно – Яребица – Правда – Главиница в 

посока Ножарево-Падина от републиканската пътна мрежа. 

 

▪ Сферата на услугите - финансови, занаятчийски, ремонтни, битови, заведения за 

обществено хранене. 

 

Търговската дейност на територията на общината се изразява предимно в търговия 

на дребно. Регистрираните търговски обекти са хранителни магазини, кафе-аперитиви и 

кооперации за услуги, осигуряващи стоки от първа необходимост.  

Услугите заемат важно място в местната индустрия, но произведеният продукт се 

характеризира с ниска добавена стойност. Предлаганите услуги могат да бъдат обединени 

в следните групи: финансови, занаятчийски, ремонтни, битови, заведения за обществено 

хранене.  
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Търговията е втората по значимост икономическа дейност на територията на 

общината след селското стопанство на базата на основните финансови показатели. В 

същото време дейността е водеща по отношение на регистрираните предприятия с 

относителен дял между 48-50% от всички регистрирани фирми. Дейността на 

предприятията е повлияна от икономическата и финансова криза, като особено силно е 

проявлението през 2009 г. До голяма степен това се дължи на по-ниските покупателни 

способности на местното население, което влияе върху приходите на предприятията и 

възможността им за реализация на инвестиции в дълготрайни активи. 

Като цяло, основните проблеми на икономиката на общината са свързани с ниската 

конкурентоспособност на предприятията, необходимост от модернизация и внедряване на 

нови технологии, както и от създаване на затворен цикъл на производство, който да   
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увеличи добавената стойност на продукцията и да разшири съществуващите пазари. 

Предприети са стъпки за подпомагане на местните производители и стимулиране 

усвояването на евросубсидии чрез консултации. Районът позволява развитие на 

биоземделие, което е една добра възможност, разкриваща нови хоризонти.  

 

С настоящия ОУПО следва да се обособи функционално територията на 

общината, като се създаде поле за развитие на бизнеса, като се съблюдават изисквания 

от санитарно-хигиенно естество. За осигуряване на условия за провеждане на 

общинската политика, местоположението да бъде съобразено с наличието на поземлени 

имоти – общинска собственост. Новопредвидените урбанизирани територии, 

предназначени за производствени и складови дейности ще бъдат съобразени с вече 

настъпилите промени в предназначението на земеделските земи. При разработването на 

ОУПО ще се ограничи колкото е възможно включването на висококатегорийни земеделски 

земи.  

 

Заетост и безработица 

  Безработицата в общината е проблем, който продължава да се задълбочава. Към 

31.12.2013 г. равнището на безработица в община Главиница е 42.7%, при средно за област 

Силистра 20.4% и средно за страната 11.8%1. Това е втората най-висока стойност на 

безработица в областта след община Кайнарджа- 51.1%. Тези тенденции са продиктувани 

от проблемите, които изпитват вторичния сектор и земеделието от една страна, а от друга – 

от липсата на квалифицирана работна ръка, която да отговаря на нуждите на пазара на 

труда.  

Друг важен проблем, който е разпространен в национален и европейски мащаб е 

младежката безработица. В общината тя е ясно изразена, като 12,7% от безработните лица 

в общината са младежи на възраст до 29 години – в абсолютен брой това са 181 души /към 

2013 г. / Въпреки, че за страната тези стойности са с много по-сериозна тежест /19,1%/, 

предвид сериозните демографски проблеми на общината, липсата на присъствие на 

работоспособно младо население на пазара на труда се усеща осезаемо и е сигнал за 

сериозни разминавания между квалификацията на работна ръка и нуждите на бизнеса.  

 
1 Източник: Районите, областите и общините на Република България 2013 г., НСИ 



74 

 

Коефициентът на заетост за 2011г. за област Силистра е 44.3%, а за община 

Главиница- 34.3%. Това е втората най-ниска заетост за областта /община Кайнарджа- 

25.0%/. 

Относителният дял на икономически неактивните лица за общината е над средния за 

областта -  52.8%. 

 

Фигура 15. Коефициент на заетост и безработица и относителен дял на  икономически 

неактивните лица по общини в област Силистра за 2011г. Източник: НСИ. 

 

Икономическо активното население на 15 и повече навършени години за 2011г. в 

община Главиница е 35.5% при 44.3% за област Силистра, а икономически неактивното 

население е 64.5% при 55.7% за областта. Най-висок е делът на икономически неактивните 

пенсионери- 60.7% в община Главиница и 63.0% за областта. 

  

 

Фигура 16. Структура на населението на 15 и повече навършени години по икономическа 

активност и общини в област Силистра за 2011г. Източник: НСИ 
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Фигура 17. Структура на икономически неактивните лица на възраст 15 и повече навършени 

години по общини в област Силистра за 2011 г. Източник: НСИ. 

 

Открояват се няколко икономически дейности, в които има най-голям брой заети 

лица на възраст 15-64 години за 2011 г. Това са:  

▪ Селско, горско и рибно стопанство- 870 д.; 

▪ Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети- 261 д.; 

▪ Образование- 259 д.; 

▪ Държавно управление- 229 д.; 

▪ Строителство- 202д.; 

▪ Хуманно здравеопазване и социална работа- 145 д.; 

▪ Преработваща промишленост- 125д.; 

▪ Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на 

домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление- 112 д.; 

 

Заетостта в селата е по-висока от тази в градовете- 1983 души  при 2424 заети души 

общо за общината. 
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Таблица 16. Заети лица на 15-64 навършени години по класове икономически дейности, 

местоживеене и пол в община Главиница за 2011 година. Източник: НСИ 

Община 
 
Класове икономически 
дейности 

Общо В градовете В селата 

общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени 

Главиница 2424 1445 979 441 234 207 1983 1211 772 

Селско, горско и рибно 
стопанство 

870 
 

576 
 

294 
 

62 
 

44 
 

18 
 

808 
 

532 
 

276 
 

Добивна промишленост - - - - - - - - - 

Преработваща 
промишленост 

125 95 30 39 29 10 86 66 20 

Производство и 
разпределение на 
електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни 
горива 

.. 
 

.. 
 

- 
 

.. 
 

.. 
 

- 
 

.. 
 

.. 
 

- 
 

Доставяне на води; 
канализационни услуги, 
управление на отпадъци и 
възстановяване 

31 28 3 9 .. .. 22 .. .. 

Строителство 202 194 8 14 14 - 188 180 8 
Търговия; ремонт на 
автомобили и 
мотоциклети 

261 151 110 62 32 30 199 119 80 

Транспорт, складиране и 
пощи 

59 41 18 8 5 3 51 36 15 

Хотелиерство и 
ресторантьорство 

33 14 19 8 5 3 25 9 16 

Създаване и 
разпространение на 
информация и творчески 
продукти; 
далекосъобщения 

9 5 4 4 .. .. 5 .. .. 

Финансови и 
застрахователни 
дейности 

8 .. .. 4 .. .. 4 4 - 

Операции с недвижими 
имоти 

3 .. .. 3 .. .. - - - 

Професионални дейности 
и научни изследвания 

14 6 8 6 3 3 8 3 5 

Административни и 
спомагателни дейности 

19 14 5 11 .. .. 8 .. .. 

Държавно управление 229 106 123 71 32 39 158 74 84 
Образование 259 59 200 70 .. .. 189 .. .. 
Хуманно здравеопазване 
и социална работа  

145 50 95 
 

49 
 

21 
 

28 
 

96 
 

29 
 

67 
 

Култура, спорт и 
развлечения 

3 
 

.. 
 

.. 
 

.. 
 

.. 
 

.. 
 

.. 
 

.. 
 

.. 
 

Други дейности 38 11 27 .. - .. .. .. .. 

Дейности на домакинства 
като работодатели; 
недиференцирани 
дейности на домакинства 
по производство на стоки 
и услуги за собствено 
потребление 

112 
 

83 29 
 

11 
 

.. 
 

.. 
 

101 
 

.. 
 

.. 
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Непосочена .. .. - - - - .. .. - 

 

Проблемите на пазара на труда в общината си идентични с тези на национално ниво, 

като те са комплексни по характер и разрешаването им изисква дългосрочни мерки.  
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III. 6. СОЦИАЛНА СФЕРА  
 

 

III. 6. 1. Здравна инфраструктура 
 

Здравната инфраструктура в община Главиница е представена от една поликлиника 

и център за спешна медицинска помощ/ филиал към ЦСМП, гр. Силистра/, намиращи се в 

гр. Главиница. В общината не съществуват заведения за специализирана болнична и 

извънболнична медицинска помощ. Поради липса на многопрофилна болница за активно 

лечение, общината се обслужва от болниците в Силистра, Тутракан и Дулово.   

В община Главиница най-леснодостъпната форма за оказване на медицинска помощ 

е първичната. Ключово значение за качеството на здравното обслужване има медицинския 

персонал и неговата квалификация. Към 2013 година в общината здравното обслужване се 

извършва от трима стоматолози, трима общопрактикуващи лекари и осем медицински 

специалисти по здравни грижи.  

Таблица 17. Медицински персонал в период 2010-2013 г. в община Главиница, /Източник: 

НСИ./. 

Медицински кадри към 31.12  
 

2010 2011 2012 2013 
Лекари- общо 6 4 3 3 
в т.ч. Oбщопрактикуващи1 6 4 3 3 
Лекари по дентална медицина 1 1 1 3 
Медицински специалисти по здравни грижи 9 10 10 8 

 

Наблюдава се недостиг на медицински персонал в община Главиница. Тази 

тенденция е характерна както за общината, така и за страната. Към 2013 година на един 

общопрактикуващ лекар, както и на лекар по дентална медицина се падат по 3,517 души, 

което е в пъти над средните стойности за страната. Неотложно е назначаването на 

квалифицирани медицински кадри, които да обхванат капацитета от болни в общината и 

своевременно да дават експертни решения, свързани със здравните проблеми на 

населението.  

До 2010 година  съществуващите в общината центрове за първична извънболнична 

медицинска помощ и първична дентална медицинска помощ са закрити. Лечебните 

заведения са  представени от една функционираща поликлиника и частни медицински 

кабинети.  
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Таблица 18. Разпределение на лекарите и лекари по дентална медицина в първичната 

извънболнична помощ в община Главиница за 2010 г.,/ Източник: Община Главиница/; 

Населени места Население 
- брой 

Лекарски 
практики- 
брой 

Среден 
брой на 
Лекарската 
практика 

Център на 
лекарската 
практика 

Община Главиница 12 610 8 1 576 
 

гр. Главиница 1 928 1 1 928 гр. Главиница 

с. Калугерене, с. Ножарево, с. Падина 1 538 1 1 538 с. Ножарево 

с. Стефан Караджа, с. Черногор, с. Осен  1 626 1 1 626 с. Стефан 
Караджа 

с. Подлес, с. Листец, с. Вълкан 1 153 1 1 153 с. Листец 

с. Звенимир, с. Зебил, с. Зарица 1 615 1 1 615 с. Звенимир 

с. Богданци, с. Косара, с. Зафирово, с. 
Коларово, с. Долно Ряхово, с. Малък 
Преславец  

2 984 2 1 492 с. Зафирово 

с. Суходол, с. Бащино, с. Сокол, с. Дичево 1 766 1 1 766 с .Сокол 

 

 

Фигура 18. Осигуреност с лекари на населението в общините в област Силистра към 

31.12.2012 г.,/Източник: НСИ./; 

 

На територията на цялата община съществува една аптека, която е разположена в 

общинския център.  

По отношение на яслите в общината, до момента няма съществуващи. Населението 

се обслужва от яслите в съседните общини – Тутракан и Дулово. 

Здравната инфраструктура на община Главиница е разположена неравномерно по 

територията на общината. Осигуреността с лекари на човек от населението е сравнително 

ниска. Липсата на здравни заведения в общината, налага транспортирането на болни до 
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съществуващи такива в съседните общини. Необходимите интервенции в областта на 

здравеопазването  са свързани с откриване на многопрофилна болница за активно лечение 

в общинския център, както и създаване на лечебни заведения за извънболнична медицинска 

помощ в по-големите села в общината. От голямо значение е и персонала в тези здравни 

заведения, което налага повишаването квалификацията на кадрите, както и назначаване на 

нови медицински специалисти на територията на общината.   

Откриването на детски ясли в по-големите населени места в община Главиница е 

важно за населението в общината. По този начин ще се избегнат целогодишните разходи, 

свързани с транспортирането на децата до ясли в съседните общини.  

 

III. 6. 2. Образователна инфраструктура 
 

Структурата на образованието  на територията на община Главиница се състои от 5 

общообразователни училища – 1 СОУ в гр. Главиница и 4 основни училища в селата 

Зафирово, Сокол, Стефан Караджа и  с. Листец. От 2007 година насам във връзка с 

оптимизацията на образователната инфраструктура в общината са затворени 5 училища. 

Към момента функционират 4 детски заведения – ЦДГ. Образователната инфраструктура е 

съставена от:  

 

Учебни заведения: 

▪ СОУ „Васил Левски”,  град Главиница – Училището е общинска собственост, 

с добро състояние на МТБ. Осигурени са средства за ремонтиране и саниране на 

сградата от ОПРР и Фонд Енергийна ефективност. В училището са създадени добри 

условия за обучение и спорт. По Проект „Подобряване на качеството в средищните 

училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”  училището 

дава възможност за целодневна организация на учебния процес.; 

▪ ОУ „Иван Вазов” , с. Зафирово – Училището е общинска собственост, с добро 

състояние на МТБ. Осигурени са средства за ремонтиране и саниране на сградата от 

ОПРР и Фонд Енергийна ефективност.; 

▪ ОУ „Отец Паисий”, с. Стефан Караджа – Училището е с присъединена 

група в детската градина и е с общинско финансиране. Обучението се провежда в 

една смяна.; 

▪ ОУ „Св. Св Кирил и Методий”, с. Сокол – Училището е с общинско 

финансиране. Обучението се провежда в една смяна.; 
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▪ ОУ  "Никола Йонков Вапцаров", с. Листец – Училището е с общинско 

финансиране. В него се обучават ученици от I до VIII клас, разпределени по 

паралелки в една смяна. 

 

По отношение броя на учениците в общината, през последните години като цяло 

намалява, следвайки общите тенденции в страната, свързани с влошената демографска 

ситуация и застаряващото население. Отношението на броя деца на един учител в общината 

през последните години също намалява. Данните за броя на учениците в отделните 

квалификационни степени, също потвърждават  тенденцията на намаляване броя на децата, 

като най-значимо понижаване е на децата в начален етап на своето обучение.  

Таблица 19. Брой на учащите в община Главиница в периода от 2010/2011 до 2013/2014 г. 

Показатели 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

  Учащи      

По степени на Международната класификация на 
образованието /ISCED 2011/ 

  

Общо 908 850 841 863 

Начално образование /I - IV клас‚ 
ISCED - 1/ - общо 

380 373 361 344 

Общообразователни училища 380 373 361 344 
Прогимназиално образование /V - 
VIII клас‚ ISCED - 2/ - общо 

362 329 337 384 

Общообразователни училища 362 329 337 384 
Средно образование /IX-XIII клас‚ 
ISCED - 3/ - общо 

166 148 143 135 

Общообразователни училища 166 148 143 135 

Преподаватели   

Общо 79 77 79 76 
Общообразователни училища 79 77 79 79 
Учебни институции     

Общо 5 5 5 5 

Общообразователни училища 5 5 5 5 

Източник: НСИ. 

 

Детски заведения: 

▪ ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Главиница – общо 5 групи,  3 групи в гр. 

Главиница, от които едната е подготвителна, и 2 филиални групи: „Щастливото детство” в 

с. Суходол и  „Славейче” в с. Черногор; 

▪ ЦДГ „Васил Левски”, с. Зафирово- от 2008 година са общо 5 групи-  2 групи в с. 

Зафирово и по 1 група в селата Богданци, Долно Ряхово и Дичево; 

▪ ЦДГ „Кокиче”, с. Зебил- общо 3 групи- 1 в с. Зебил и от 2009 година функционират 

и 2 филиални групи „Пролет”  в селата Листец и Звенимир; 
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▪ ЦДГ „Мир”, с. Калугерене-  общо 2 групи, сляти при обединението на ЦДГ „Мир” с 

ЦДГ „Първи юни”, намираща се в село Ножарево. Екипът на детската градина работи 

усилено за запазване и увеличаване броя на децата, както и за подобряване условията на 

средата в детската градина чрез осигуряване на учебно-технически средства. През 2011 г. 

МТБ на детската градина е санирана, като е поставена отоплителна инсталация, нова 

дограма, както и са поставени соларни панели за топла вода по проект на Община 

Главиница Договор №BG161PO001/4.1-03/2010 /001 “Внедряване на мерки за енергийна 

ефективност в ЦДГ “Кокиче” с. Зебил – филиал „Пролет” с. Звенимир и ЦДГ “Мир”, с. 

Калугерене, общ. Главиница.” Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на ОП РР 

2007-2013, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

 

На територията на община Главиница е осъществен проект BG051PO001-4.1.03-0047  

„Цветята и децата са различни, слънцето едно за всички” и целта на проекта е: 

„Подобряване на условията за равен шанс на качествено образование чрез създаване на 

комплексни условия в четирите детски градини на Общини Главиница за успешна 

интеграция и включване в образователния процес на деца от етническите малцинства”.  

 

Таблица 20. Брой детски градини, учители и деца в община Главиница за периода от 

2010/2011 до 2013/2014 г. 

Показатели 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Детски градини  4 4 4 4 

Детски учители 33 31 31 36 

Деца 374 332 334 336 

Източник: НСИ. 

 Затварянето на училища в общината изисква сериозна реорганизация и осигуряване 

на лесен достъп на учениците от отдалечените населени места до образователните 

институции. Въпреки териториалния дисбаланс в разпределението на училищата, , 

образователните обекти отговарят на нуждите на общината. През изминалия планов период 

е подобрено състоянието на МТБ в някой от училищата. Санирани и ремонтирани са 2 от 

тях, като предстои да се извършат и други дейности с цел модернизиране и подобряване 

условията за работа в учебните заведения. Продължаващото намаляване на учениците и на 

децата в общината като цяло е тенденция, която поставя под въпрос изпълването на 

паралелките в бъдеще. Важно е да се осигурят условия за качествено образование, 

съобразено със съвременните добри практики и тенденции.  
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III. 6. 3. Културна инфраструктура 
 

Основните културни центрове в общината са читалищата. Във всяко населено място в 

община Главиница има действащо читалище, като 9 от тях са в самостоятелни сгради. В 3 

от читалищата се поддържат музейни сбирки. 

▪ Народно читалище “Христо Ботев” – гр. Главиница; 

▪ Народно читалище “Христо Ботев” – с. Зафирово; 

▪ Народно читалище “Светлина” – с. Калугерене; 

▪ Народно читалище “Пеню Пенев” – с. Ножарево; 

▪ Народно читалище “Стефан Караджа” – с. Падина; 

▪ Народно читалище “Освобождение” – с. Сокол; 

▪ Народно читалище “Христо Ботев” – с. Дичево; 

▪ Народно читалище “Стефан Караджа” – с. Суходол; 

▪ Народно читалище “Бъднина” – с. Бащино; 

▪ Народно читалище “Йордан Йовков” – с. Малък Преславец; 

▪ Народно читалище “Стефан Караджа” – с. Долно Ряхово; 

▪ Народно читалище “Отец Паисий” – с. Богданци; 

▪ Народно читалище “Ведрина” – с. Косара; 

▪ Народно читалище “Развитие” – с. Подлес; 

▪ Народно читалище “Зора” – с. Листец; 

▪ Народно читалище “Светлина” – с. Вълкан; 

▪ Народно читалище “Христо Ботев” – с. Зебил 

▪ Народно читалище “Светлина” – с. Звенимир; 

▪ Народно читалище “Мехмед Джон” – с. Зарица; 

▪ Народно читалище “Янко Забунов” – с. Черногор; 

▪ Народно читалище “Зора” – с. Осен; 

▪ Народно читалище “Просвета” – с. Стефан Караджа; 

▪ Народно читалище “Св. Св. Кирил и Методий” – с. Коларово; 

 

В читалищата развиват дейност различни музикални и танцови състави, има 

създадени певчески самодейни групи, детски вокални формации, както и ансамбли за 

народни танци. Създадена е школа по изобразително изкуство/с. Зафирово/. Във всяко 

читалище има библиотека.  

В народното читалище „Христо Ботев”, разположено в общинския център, е 

съставен певчески хор от 21 жени, които изпълняват двугласни народни песни от района на 



84 

 

Добруджа. Създадена е и мъжка певческа група. Библиотечния фонд на читалището е 

сравнително малък. През изминалата година читалището кандидатства по Оперативната 

програма за рибарство и аквакултури в изпълнение на Стратегията за развитие на местната 

инициативна група „Главиница – Тутракан - Сливо поле”, като са му отпуснати средства за  

ремонтиране на сградата и за поставяне на нова сцена. 

Библиотеки, с над 200 000 документа библиотечен фонд, не са налични. 

През годината се честват общински и национални празници, празници на гр. 

Главиница и народни обичаи. Ежегодно се провеждат общински прегледи на 

художествената самодейност. Запазена е традицията за „Празник на моето село” или така 

нареченият „сбор” на празнични дати в селата Зафирово, Сокол, Звенимир, Долно Ряхово, 

Малък Преславец, Стефан Караджа, Подлес и други. 

Общината има потенциал за развитие на културен живот. С настоящият ОУП трябва 

да се предвидят сгради, в които да се създадат музеи и да се отделят от народните читалища. 

Това, в съчетание с фолклорните изяви и другите културни дейности на общината, ще 

допринесат за развитието на културната инфраструктура. 

 

 

III. 6. 4. Спортна инфраструктура 
 

Спортната инфраструктура е добре развита в общината. Традиционните спортове,  са 

баскетбол, волейбол, футбол и хокей на трева. Както в общинския център, така и в по-

големите населени места в общината има обособени спортни съоръжения – градски 

стадион/гр. Главиница/, спортни бази/с. Зафирово, гр. Главиница, с. Ножарево/ и 

хиподрум/с. Сокол/.  

Спортните клубове включват спортове като: баскетбол - СК „Устрем”, футбол – ФК 

„Левски”, волейбол и хокей – СК „Хокей на трева”.  

На територията на община Главиница съществуват и ловни дружинки. Риболовът 

също е добре развит. 

Материално техническата база на всички спортни обекти е в незадоволително 

състояние и се нуждае от реконструкция и модернизация. Необходимо е да се обособят 

детски спортни площадки на открито, както и да се разшири училищната спортна 

инфраструктура.  
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III. 6. 5. Социална инфраструктура 
 

Социалните услуги, предоставяни на територията на община Главиница, през 

последните години са се увеличили. Основните социални дейности са свързани с услуги в 

общността за възрастни хора и за деца и младежи в риск. 

▪ Институциите предоставящи социални услуги в общината са както следват: 

▪ Дневен център за възрастни хора с увреждания/ДЦВХУ/  създаден по ОП „Развитие 

на човешките ресурси“ с капацитет 30 лица, с. Сокол; 

▪ Защитено жилище за лица с психични разстройства с капацитет 8 лица, гр. 

Главиница; 

▪ Социално учебно-професионален център/СУПЦ/ с капацитет 50 лица, гр. Главиница; 

▪ Център за настаняване от семеен тип за деца/ЦНСТД/ с капацитет 15 лица, с. 

Малък  Преславец; 

▪ Център за временно настаняване с капацитет 7 лица, гр. Главиница; 

▪ Домашен социален патронаж, лични асистенти, домашни помощници. 

 

В началото на 2012 година е закрит Дом за лица, лишени от родителска грижа в с. 

Малък Преславец  предлагаща институционална грижа за деца от 3 до 7 години като 

държавно делегирана дейност. След закриването, децата са настанени в ЦНСТ – с. Малък 

Преславец и ЦНСТ – с. Кайнарджа.  

В с. Сокол  е създаден Дневен център за възрастни хора с увреждания с капацитет 

30 места,  като задачата му е да предоставя комплекс от услуги, предоставящ условия за 

социално включване и интеграция на възрастните хора. 

През 2011 г.  е открито Защитено жилище за лица с психични разстройства в 

общинския център с решение на общинския съвет, като делегирана държавна дейност. 

Капацитетът му е 8 места, като предоставяните социални услуги в защитеното жилище се 

свеждат до организиране на свободното време на хората с психични разстройства, чрез 

различни дейности. 

В Социално-учебно професионален център с капацитет 50 места, социалните услуги, 

които се предоставят са на деца в риск и лица с  намалена трудоспособност от 16 до 35 

годишни. 

Основната мисия на ЦНСТД е осигуряване на сигурна и защитена  среда за децата 

от 3 до 18 г., чрез индивидуализирана грижа и подкрепа, в условия близки до семейната 

среда, осигуряващи  по-добро качество на живот и възможности за пълноценно развитие и 

социално включване.  
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Центъра за временно настаняване предоставя социални услуги, насочени към 

бездомните лица над 18 години, за задоволяване на ежедневните им потребности. Целта е 

да насърчат лицата и да се създадат условия за достъп до работни места, чрез постоянна 

комуникация  и срещи, осигурени от социален работник,  между хората без работа и 

дирекции „Бюро по труда”.  

Домашният социален патронаж  е най-развитата услуга в общността за възрастните 

хора. Услугите, който предлага са: доставка на храна по домовете, поддържане на личната 

и жилищната хигиена. По проекти се предоставят и други услуги в домашна среда за лица 

с трайни увреждания, които не са в състояние да се самообслужват, като „Личен асистент“, 

„Домашен помощник“, болногледачи и др. 

Като цяло социалните услуги предлагани на територията на община Главиница са  

ориентирани в общинския център. През изминалите години в общината са направени много 

подобрения, касаещи социалната инфраструктура, но все пак остава необходимостта от 

модернизация на материалната база и обогатяване на предлаганите социални услуги в 

общността, за да се обхванат всички потребители, като се има предвид, демографската 

ситуация в района, нарастващите нужди и капацитета на предоставяните социални услуги. 

Предоставянето на социални услуги следва да осигури не само необходимата грижа за 

групите в риск, но и доколкото е възможно да ги интегрира и да осигури активното им 

участие в обществения живот. Характерно за цялата страна е, че населението в риск се 

увеличава на брой. Необходимо е да се вземат мерки и в посока превенция и намаляване на 

броя на населението, имащ нужда от социални грижи. 

Разработена е стратегия за развитие на социалните услуги, но тя важи  до 2015 

година. Препоръчително  е да се изготви актуална такава, която да отчита новите реалности 

в общината и да адресира с адекватна стратегия съществуващите проблеми. 
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III. 7. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО  
 

 

В основата на формирането на културното напластяване на територията на община 

Главиница е пространственото разположение на общината. Една от целите, които се залагат 

в НКПР е „Интегриране в Европейското пространство“ , като приоритет на тази цел е 

обособено обвързването на значими локации на националното културно наследство в 

регионални и общоевропейски културни коридори. След направена оценка на културното 

напластяване, град Главиница е представен като град с ниска степен – наличие на един 

слабо изразен културен пласт. За сметка на това по Дунавския бряг има напластяване на 

културни обекти от два исторически периода със сходни характеристики. 

Политиките върху които набляга ЕС през последните години са насочени към 

управление и свързване на екологичните, ландшафтни и културни ценности на регионите 

както и реализиране на месния потенциал за развитие на общините и регионите.  

В този смисъл е необходимо общината да предприеме открити мерки и действия към 

ориентирането на пространственото и социално-икономическо развитие в контекста на 

културното наследство и природните и културни ландшафти, които отразяват регионалната 

специфика на региона. По този начин се създават условия и фактори, които имат водеща 

роля в устройството на територията и регионалното развитие.  

Пространствените политики, които се залагат в НСРР и НКПР са свързани и с 

обособяването на културното наследство на България, като един от факторите за развитие. 

От голямо значение е тази промяна в приоритетните области и в частност към културните 

ценности като една хомогенна среда, а не като отделни компоненти. 

Съхраняването на уникалните характеристики на културните ценности е от 

първостепенно значение за тяхното опазване и в по широк смисъл тяхната пространствена 

идентичност и потенциала им за стимулиране на икономически растеж. 

Взаимодействието на природата и човека е формирало многобройни културни 

пейзажи в общината. Най-общо казано културното наследство обхваща нематериалното и 

материалното недвижимо и движимо наследство като съвкупност от културни ценности, 

които носят историческа памет и национална идентичност. На територията на общината са 

налични културни ценности - материални и нематериални свидетелства за човешко 

присъствие и дейност, които са с висока научна и културна стойност за индивида, 

общността и обществото в региона. В пространствено развитие на община Главиница 

историко-географското развитие е в основата на културното напластяване и именно то дава 

възможност за изграждане на сътрудничество със съседните общини и формиране на 
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културни зони за туризъм и рекреация, които в съчетание с народните традиции и 

културните обичаи на местната общност изграждат атрактивна културна среда. 

VII. 7. 1. Материално културно наследство 
 

Материалното културно наследство обхваща както недвижимото, така и движимото 

културно наследство като съвкупност от културни ценности, които носят историческа 

памет и национална идентичност. Материалното културно наследство може да включва:  

▪ наземни, подземни и подводни археологически обекти и резервати; 

▪ исторически обекти и комплекси; 

▪ архитектурни обекти и комплекси; 

▪ етнографски обекти и комплекси; 

▪ образци на парковото изкуство и ландшафтната архитектура; 

▪ природни ценности /образци/, включително антропологични останки, открити при 

теренни проучвания, и останки на палеозоологията и култивирани растения; 

▪ индустриално наследство; 

▪ произведения на изящни и приложни изкуства; 

▪ документално наследство; 

▪ аудио-визуално наследство; 

▪ книжовни и литературни ценности. 

 

VII. 7. 1. 1. Недвижимо културно наследство 
 

Недвижимото културно наследство обхваща културни ценности, които са трайно 

закрепени към земята, включително под водата, както и прилежащата им среда /чл. 9 от 

ЗКН/. Обикновено това са отделни сгради /или елементи от тях/, монументи, 

археологически структури, паркове или градини. Сбор от самостоятелни елементи могат да 

образуват групови недвижими културни ценности. 

 

VII. 7. 1. 1. 1. Статут 
 

  Недвижимите обекти придобиват статут на недвижими културни ценности по 

няколко нормативни пътеки. Поради това е целесъобразно тяхното разграничаване и 

разглеждането им в четири отделни групи. 

Съгласно чл. 14 ал. 1 т. 2 от ЗКН, Министърът на културата предоставя статут на 

недвижими културни ценности. Той също така извършва декларирането на обекти, които 

могат да бъдат определени като недвижими културни ценности /чл. 58 ал. 1 от ЗКН/. 

Неформално декларираните обекти се разглеждат като обекти с временен статут до 



89 

 

окончателното предоставяне на статут на НКЦ или до отказа от предоставянето му. 

Съгласно чл. 59 ал. 4 от ЗКН декларираните недвижими обекти имат статут на недвижими 

културни ценности до установяването им като такива по реда на закона. Временният статут 

няма давност. В случая с декларираните обекти са необходими допълнителни проучвания 

и завършване на процедурата. Освен недвижимите културни ценности придобили статут с 

акт на Министъра на културата по реда на ЗКН към тях трябва да прибавим и заварените 

декларирани и обявени по предходен ред недвижими паметници на културата. Те също 

запазват своя статут като декларирани обекти по ЗКН /§12 ал. 1 от ПЗР на ЗКН/ и като 

недвижими културни ценности /§10 ал. 1 от ПЗР на ЗКН/. Регистър на всички тези обекти 

се поддържа от НИНКН. 

Недвижимите археологически обекти имат статут на културни ценности с категория 

„национално значение“ до установяването им като такива по реда на ЗКН, съгласно чл. 146 

ал. 3 от същия закон. Археологически обекти са всички недвижими материални следи от 

човешка дейност от минали епохи, намиращи се или открити в земните пластове, на тяхната 

повърхност, на сушата и под вода, за които основни източници на информация са теренните 

проучвания. Към тази група можем да прибавим и обектите обявени за паметници на 

културата с категория „национално значение“ с разпореждане на Министерски съвет №1711 

от 22.10.1962 г. /Приложение/ - всички селищни и надгробни могили и средновековни 

отбранителни валове. Информацията за тези обекти се поддържа от АИС-АКБ. 

Възпоменателните знаци, издигнати по повод участието на България във войните от 

1885, 1912-1913, 1915-1918, 1944-1945 години, притежават статут на исторически 

недвижими културни ценности. Те са декларирани като паметници на културата с писмо 

изх. №4349/4.12.1992 г. на НИПК /Приложение/. Информация за такива обекти се поддържа 

от Националния военноисторически музей към Министерство на отбраната и Областна 

администрация Силистра. 

На последно място можем да споменем групата на археологическите резервати, 

които притежават статут на групови недвижими културни ценности с категория 

„национално значение“ съгласно чл. 50 ал. 1 т. 2 и ал. 3 от ЗКН. Списък на тези резервати е 

приложен към ЗКН. В тази група трябва да включим и другите резервати /исторически, 

историко-археологически, археологически и музейни/, които притежават статут на НКЦ по 

реда на §10 и §12 от ПЗР на ЗКН. Регистър на тези обекти се поддържа от НИНКН. На 

територията на Община Главиница няма обекти от тази група. 
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Според научната и културната област, към която се отнасят, недвижимите културни 

ценности са /чл. 47 от ЗКН/:  

▪ археологически: материални следи за човешка дейност, неделими от средата, в която 

са създадени, които се идентифицират чрез археологически изследвания; 

▪ исторически: сгради, съоръжения, други структури и паметни места, свързани със 

забележителни исторически събития и личности; 

▪ архитектурно-строителни: сгради, съоръжения, конструкции, части или съчетания 

от тях, които имат историческа, естетическа, техническа, културно- и 

производствено-техническа, пространствена и функционална стойност; 

▪ художествени: произведения на изящните и приложните изкуства - неразделни 

елементи от пространствената среда, в която или за която са създадени; 

▪ урбанистични: обособими части от селищна територия и селищни образувания, 

чиито елементи са пространствено свързани и могат да се разграничат топографски;  

▪ културен ландшафт: съвкупността от пространствено обособени устойчиви 

културни напластявания, резултат от взаимодействие на човека и природната среда, 

характеризиращи културната идентичност на дадена територия; 

▪ парково и градинско изкуство: исторически паркове и градини от значение за 

развитието на паркоустройственото изкуство и наука; 

▪ етнографски: материални свидетелства за бит, занаяти, умения, обичаи и вярвания, 

които са свързани с пространствената среда; 

▪ културен маршрут: съвкупност от историческо трасе на традиционен път с 

включените към него обекти на недвижимото културно наследство и ландшафти. 

 

 

На територията на общината са разположени само археологически, исторически, 

архитектурно-строително, художествени. Не са идентифицирани и оценени урбанистични, 

културен ландшафт, парково и градинско изкуство, етнографски, културен маршрут. 

 

Според пространствената структура и териториалния обхват недвижимите културни 

ценности са /чл. 48 от ЗКН/: 

▪ единични; 

▪ групови: 

- ансамбъл - териториално обособима структура от обекти на недвижимото 

културно наследство, чиито елементи се намират в определени смислови, 

пространствени и естетически връзки помежду си и с прилежащата им среда; 
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- комплекс - разновидност на ансамбъла, чиито елементи са функционално 

свързани; 

- серийни - състоящи се от два или повече обекта на недвижимото културно 

наследство, независимо от тяхното местоположение и обединени от ясни 

културни, времеви, социални и/или функционални връзки; 

- историческо селище - урбанизирана структура, наситена с културно-

исторически ценности от една или няколко епохи; 

- историческа зона - обособена селищна, извънселищна, подземна територия 

или част от акватория, наситена с културни и исторически ценности от една 

или няколко епохи; 

- археологически резерват - обособена територия или част от акватория, 

наситена с издирени или подлежащи на издирване под повърхността или 

наземни археологически културни ценности, включително археологически 

нива и/или културни напластявания, разкрити при строителни дейности. 

 

VII. 7. 1. 1. 2. Пространствено разпределение на недвижимите културни ценности в 

териториалната структура на община Главиница 
 

Пространственото разпределение на недвижимите културни ценности на 

територията на община Главиница е пряко обвързано с историческото развитие на 

територията.  

 

VII. 7. 1. 1. 2. 1. Обекти според регистъра от НДА, НИНКН 
 

В териториалната структура на община Главиница се идентифицирани общо 37 

недвижими културни ценности /по списъци на НДА-НИНКН/. В териториалните граници 

на град Главиница и прилежащите му територии /землище/ са идентифицирани 3 обекта.  
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Фигура 19. Пространствено разпределение на недвижимите културни ценности в 

териториалната структура на община Главиница. 
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Концентрация на НКЦ се отчита в населените места Богданци, Долно Ряхово, Малък 

Преславец и Подлес. 

Недвижимите културни ценности на територията на община Главиница са 

архитектурно-строителни по вид и са концентрирани в терени основно по брега на река 

Дунав. Има археологически недвижими културни ценности от праисторическата епоха, от 

античността и от средновековието.  

Недвижимите културни ценности в останалата част на общината са разположени в 

селищата Бащино, Зафирово, Звенимир, Калугерене, Коларово, Косара, Осен, Падина, 

Сокол, Стефан Караджа и Суходол. 

Таблица 21. Пространствено разпределение на недвижимите културни ценности в 

териториалната структура на община Главиница /източник: НДА-НИНКН/. 

№ 

по 

ред 

Населено място ОБЕКТ /адрес, локализация/ 

деклариран с: 

писмо № / 

протокол №/ 

списък 

обявен в: 

ДВ 

бр./год. 

/протоко

л на 

НСОПК 

Вид 

К
а

т
ег

о
р

и
я

 

1 с. Бащино 
Старата чешма /до селото на 

пътя за Босна/ 

Писмо №4436 

от 24.11.1981г. 
  

Архитектурно-

строителен   

2 с. Богданци 
Средновековно селище м. 

"Гюледжик", 3,5 км. северно 
  

ДВ бр.10 

от 1968 г. 

Археологическа 

/Архитектурно-

строителен от 

Античността и 

Средновековието/ м
ес

т
н

о
 

3 с. Богданци 
Тракийско и римско селище, 

м. "Чешмата", 3,5 км. северно 
  

ДВ бр.10 

от 1968 г. 

Археологическа 

/Архитектурно-

строителен от 

Античността и 

Средновековието/ м
ес

т
н

о
 

4 с. Богданци Джамията 
Писмо №223 от 

25.01.1983г. 
  

Архитектурно-

строителен   

5 с. Богданци Чешма /до съвета/ 
Писмо №223 от 

25.1.1983г. 
  

Архитектурно-

строителен   
6 с. Богданци  Къщата Курт Мехмед 

Писмо №4436 

от 24.11.1981г. 

/с. Богдановци/ 

  
Архитектурно-

строителен   

7 гр. Главиница Чешма 
Писмо №2335 

от 19.06.1984г. 
  

Архитектурно-

строителен   

8 гр. Главиница Къщата на Георги Карачоров 
Писмо №233 от 

25.01.1983г. 
  

Архитектурно-

строителен   

9 гр. Главиница Джамията 
Писмо №233 от 

25.01.1983г. 
  

Архитектурно-

строителен   

10 с. Долно Ряхово 
Антично селище, 1,5 км. 

източно 
  

ДВ бр.10 

от 1968 г. 

Археологическа 

/Архитектурно-

строителен от 

Античността и 

Средновековието/ м
ес

т
н

о
 

11 с. Долно Ряхово Къща на Коста Делииванов 
Писмо №233 от 

25.01.1983г. 
  

Архитектурно-

строителен   

12 с. Долно Ряхово 
Къща на Гено Димитров /сега 

Васил Г. Димитров/ 

Писмо №233 от 

25.01.1983г. 
  

Архитектурно-

строителен   

13 с. Долно Ряхово 
Къща на Костадин Йорданов 

/сега Стоян Костадинов/ 

Писмо №233 от 

25.01.1983г. 
  

Архитектурно-

строителен   

14 с. Долно Ряхово 
Къща на бай Добри /сега 

Юсеинов/ 

Писмо №233 от 

25.01.1983г. 
  

Архитектурно-

строителен   

15 с. Долно Ряхово Джамия 
Писмо №233 от 

25.01.1983г. 
  

Архитектурно-

строителен   
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16 с. Зафирово 
Църква /Успение Богородично"/ 

/до съвета строена 1905 г./ 

Писмо №4436 

от 24.11.1981г. 
  

Архитектурно-

строителен   

17 с. Звенимир Къща на Селяб Хаджинасупов 
Писмо №223 от 

25.01.1983г. 
  

Архитектурно-

строителен   

18 с. Калугерене Къща на Христо Гатев Христов 
Писмо №4436 

от 24.11.1981г. 
  

Архитектурно-

строителен   

19 с. Коларово 
/Църква "Св. Георги"/ Селската 

църква /румънски период/ 

Писмо №223 от 

25.01.1983г. 
  

Архитектурно-

строителен   

20 с. Коларово Джамия /турски период/ 
Писмо №223 от 

25.01.1983г. 
  

Архитектурно-

строителен   

21 с. Коларово 
Къща с магазини на Афуз 

Тукариев 

Писмо №4436 

от 24.11.1981г. 
  

Архитектурно-

строителен   

22 с. Косара Джамия /с кубе/ 
Писмо №223 от 

25.01.1983г. 
  

Архитектурно-

строителен   

23 
с. Малък 

Преславец 

Антично и средновековно 

селище, м. "Марата", 3.8 км. 

северозападно 

  
ДВ бр.10 

от 1968 г. 

Археологическа 

/Архитектурно-

строителен от 

Античността и 

Средновековието/ н
а

ц
и

о
н

а
л

н
о
 

24 
с. Малък 

Преславец 

Къща на Марин Великов 

Караиванов 

Писмо №4436 

от 24.11.1981г. 
  

Архитектурно-

строителен   

25 
с. Малък 

Преславец 
Къща на Ради Добружданеца 

Писмо №4436 

от 24.11.1981г. 
  

Архитектурно-

строителен   

26 
с. Малък 

Преславец 
Къща на Бръснаровите 

Писмо №4436 

от 24.11.1981г. 
  

Архитектурно-

строителен   

27 
с. Малък 

Преславец 

Къща на Велико Василев 

Стойков 

Писмо №4436 

от 24.11.1981г. 
  

Архитектурно-

строителен   

28 
с. Малък 

Преславец 
Църква "Св. Георги" 

Писмо №4436 

от 24.11.1981г. 
  

Архитектурно-

строителен   

29 с. Осен Къща на Павел Балканджията 
Писмо №4436 

от 24.11.1981г. 
  

Архитектурно-

строителен   

30 с. Падина 
Къща на Трифон Вачков 

/Мехмед Адилов/ 

Писмо №4436 

от 24.11.1981г. 
  

Архитектурно-

строителен   

31 с. Подлес 
Къща на дядо Атанас /сега 

Димитър Георгиев Атанасов/ 

Писмо №223 от 

25.01.1983г. 
  

Архитектурно-

строителен   

32 с. Подлес 
Къща на дядо Недялко /сега 

Христо Найденов Недялков/ 

Писмо №223 от 

25.01.1983г. 
  

Архитектурно-

строителен   

33 с. Подлес Къща на Янко Пенев 
Писмо №223 от 

25.01.1983г. 
  

Архитектурно-

строителен   

34 с. Подлес 
Къща на Тодор Атанасов 

Найденов 

Писмо №223 от 

25.01.1983г. 
  

Архитектурно-

строителен   

35 с. Сокол 
Селската църква /"Успение 

Богородично"/ 

Писмо №4436 

от 24.11.1981г. 
  

Архитектурно-

строителен   
36 

с. Стефан 

Караджа 

Църква /"Св. Архангел 

Михаил"/ 

Писмо №223 от 

25.01.1983г. 
  

Архитектурно-

строителен   

37 с. Суходол Джамията с гробището 
Писмо №4436 

от 24.11.1981г. 
  

Архитектурно-

строителен   

 

Архитектурно-строителните недвижими културни ценности според вида обект са: 

чешми 3 бр., джамии 6 бр., църкви 5 бр., археологически 4 бр., къщи 19 бр. Най-много къщи 

има в селата Долно Ряхово – 4бр., Малък Преславец – 4бр. и в Подлес – 4бр. Най-голям 

брой НКЦ имат селата Долно Ряхово и Малък Преславец – по 6 бр., следвани от с. Богданци 

с 5бр. За обектите няма кадастрални данни за местонахождението им. В списъка не 

присъстват обекти, за които да е налице отрицателна оценка и да са изключени от 

регистрите на НИНКН.  
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VII. 7. 1. 1. 2. 2. Археологически обекти по АИС-АКБ, НАИМ-БАН 
 

В пространствената структура на Община Главиница са идентифицирани следните 

надгробни и селищни могили /източник: НДА-НИНКН/. 

Таблица 22. Пространствено разпределение на селищните и надгробните могили в 

териториалната структура на община Главиница. 
№ населено 

място 

локализация 

/местност и т.н./ 

наименование брой 

надгробни 

могили 

брой 

селищни 

могили 

забележки 

1 с. Бащино в южната част на 

селото 

  1     

2 гр. Главиница м. Дьолник   1   бивше с. Главеница 

3 гр. Главиница м. Честамбол   8 некропол   бивше с. Главеница 

4 с. Коларово м. Зоната   1     

5 с. Косара м. Караман   2     

6 с. Листец м. Чотуклук   1     

7 с. Малък 

Преславец 

м. Айкъна   1     

8 с. Малък 

Преславец 

м. Над голямата 

чешма - Чешме сърт 

  1     

9 с. Малък 

Преславец 

м. Манава атачалия Могилите в старите 

лозя 

1     

10 с. Осен м. Хириисар   2     

11 с. Падина м. Куванлък   2     

12 с. Падина м. Иланлъксъртъ   1     

13 с. Подлес м. Карасолук   1     

14 с. Подлес м. Тумбата   1     

15 с. Сокол м. Бааларсърт   1     

16 с. Сокол м. Марката   1     

17 с. Сокол СЗ, м. Лозята Могилата   1   

18 с. Черногор в централната част 

на селото 

  1     

19 с. Черногор в източната част на 

селото 

  1     

20 с. Черногор м. Яйкъна   1     

21 с. Черногор м. Юртлука   1     

 

Археологически недвижими културни ценности от Античността – тракийски и 

римски и от Средновековието са концентрирани в селата Богданци, Долно Ряхово и Малък 

Преславец, които са с местно значение с изключение на античното и средновековно селище 

в м.“Марата“ на 3 км. западно от Малък Преславец, което е от национално значение и е 

единственият обект в общината от тази категория. За него е отреден Археологически парк 

„Нигринианис Kандидиaна“ в близост до с. Малък Преславец. Останките от късно-римската 

крепост Нигринианис се намират на 3.7 км. североизточно от село Долно Ряхово и на 4.2 

км. северно от село Малък Преславец, в района на местностите "Градището" и "Марата". 

Крепостта е построена в края на IIIти и началото на IVти век и е разрушена в края на VI век. 

Руините на късноантичния град и крепост Кандидиана се намират в землището на с. Малък 

Преславец, североизточно от езерото, на 0.5 км. от кея, в областта "Сара борун". Тя е 

построена през края на III-ти и началото на IVти век и е просъществувала до края на VIти и 

началото на VII век. От последната четвърт на IIIти до първата половина на IVти век тук е 
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функционирала "figlina" като част от XI Клавдиев легион. Все още има запазени следи от 

южната стена, изградена от ломени камъни и споени с глина. Към настоящия момент и 

двата исторически обекта не са социализирани и експонирани. Обрасли са в растителност 

и са трудно отличими от околната среда, като процесите на деградация са напреднали.  

Северно от с. Малък Преславец, на около 2.5 км, до североизточната част на блатото 

има праисторическо селище датирано от бронзовата епоха. Западно от блатото „Малък 

Преславец“ покрай брега на река Дунав има останки от римски път. С изключение на 

обектът от национално значение, за който има изграден посетителски център и 

археологически парк, останалите археологически обекти са слабо проучени и не са 

експонирани. С изключение на археологическите обекти останалите недвижими културни 

ценности са с временен статут на декларирани обекти без окончателна оценка и без 

определена категория. Необходимо е допълнителното им проучване и оценка и 

установяването на траен статут и категория по реда на чл.61 от ЗКН. Заключителната 

оценка на обектите се извършва по ред, определен с наредбата по чл. 50, ал. 2. 

 

Според Автоматизирана информационна система „Археологическа карта на 

България“, НАИМ–БАН в пространствената структура на община Главиница са 

идентифицирани и регистрирани 71 обекта – Приложение 1. Археологически обекти в 

списъка на автоматизираната информационна система „Археологическа карта на 

България“, НАИМ-БАН. 

Необходимо е да се уточни, че над 50 % от регистрационните карти за 

археологическите обекти от Община Главиница са изготвени през 1992 г. По тази причина 

те са с твърде приблизителна локализация и без прецизен картен материал. Картите и GPS 

координатите, които са приложени към анотациите на обектите, са изготвени сега по 

наличните данни в АИС АКБ и след справка с топографски карти и сателитни снимки. 

Затова при някои местоположението на обектите е указано приблизително. 

Режимите за ползване на териториите на археологически обекти са определени 

според чл. 35 от Наредба № 7 на МРРБ от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони. 

Необходимо е да се направи уточнението, че предоставената информация е 

единствено за обекти, регистрирани в АИС АКБ в резултат на инцидентни теренни 

проучвания. На територията на Община Главиница не са правени системни издирвания на 

археологически обекти, които значително биха обогатили познанията за археологическото 

наследство в този регион. 
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Фигура 20. Пространствено разпределение на археологическите недвижимите културни 

ценности в териториалната структура на община Главиница /АИС-АКБ, НАИМ-БАН/. 
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VII. 7. 1. 1. 2. 3. Военни паметници 
 

Възпоменателните знаци, издигнати по повод участието на България във войните от 

1885, 1912-1913, 1915-1918, 1944-1945 години, притежават статут на исторически 

недвижими културни ценности. Те са декларирани като паметници на културата с писмо 

изх. №4349/4.12.1992 г. на НИПК /Приложение/ и съгласно §10 от ПЗР на ЗКН. Обектите 

са според регистъра на НВИМ/МО и регистъра на Областна администрация Силистра. 

Таблица 23. Пространствено разпределение на военните паметници в териториалната 

структура на община Главиница. 

№ по 

ред 

Местонахожде

ние на 

паметника 

Наименование на 

паметника 

Вид на обекта Точно местоположение 

Община Главиница 

1. Град Главиница Паметник на загиналите в 

Отечествената война 

Колективен Паркова част на спортния комплекс 

2. с. Зафирово Паметник на загиналите в 

Отечествената война 

Колективен ул. „Атила Зафиров“ №65 

3. с. Сокол Паметник на загиналите в 

Отечествената война 

 ул. „Д. Благоев“ № 30 В 

4. с. Малък 

Преславец 

Паметник на загиналите в 

Отечествената война 

Колективен В центъра на с. Малък Преславец на 

сградата на кметството 

Източник: Областна Администрация Главиница, 2018 г. 

 

VII. 7. 1. 1. 3. Териториално-устройствена защита 
 

Териториално-устройствената защита на недвижимото културно наследство 

обхваща: режими за опазване; устройствени планове на защитени територии за опазване на 

недвижимото културно наследство и специфични правила и нормативи към тях; планове за 

опазване и управление на недвижими културни ценности; проектиране, съгласуване и 

одобряване на устройствените планове и на проектните документации /инвестиционни 

инициативи и проекти за намеси/ в защитените територии за опазване на недвижимото 

културно наследство и контрол по тяхното прилагане и изпълнение; финансиране и 

извършване на дейности в недвижимите културни ценности и в охранителните им зони за 

целите на тяхното опазване и експониране /чл. 78 от ЗКН/. 
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VII. 7. 1. 1. 3. 1. Специфични режими за опазване на конкретни обекти 
 

Съгласно предоставената от НИНКН информация, специфични режими за опазване 

за конкретни обекти не са разработени и одобрени от министъра на културата. 

 

VII. 7. 1. 1. 3. 2. Режими за опазване на археологическите обекти по АИС-АКБ, НАИМ-БАН 
 

Почти всички от тези обекти не са проучени и не са площно определени, поради това 

на този етап не могат да бъдат определени територии свързани тях. Поради невъзможност 

да се определи защитена територия за НКН, прилагането на определения общ устройствен 

режим на територията, в която попада съответния обект на НКН, се прилага под 

наблюдение на археолог и при спазване на разпоредбите на ЗКН. При изготвяне на нови 

горскостопански или други планове, те се съгласуват с МК. 

Към Автоматизирана информационна система „Археологическа карта на България” 

не са приложени режими за ползване на териториите, на които се намират археологически 

обекти и са описани в картоните им. 

Описаните в АКБ режими, нямат определен нормативен характер, те следва да се 

разглеждат като препоръчителни при разработването на Общите устройствени планове. В 

настоящия Общ устройствен план на Община Главиница са отразени всички обекти 

подадени от НАИМ/БАН. Обектите са нанесени с единичните подадени координати, като 

около всеки обект се определя буферна зона с радиус 30 м. Задават се като специфични 

подадените режими от АКБ за всеки обект и буферната зона около него, до проучването на 

обекта и определянето на граници и предписания за опазване по реда на Закона за 

културното наследство.  
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VII. 7. 1. 1. 4. Проблеми по опазване на недвижимите културни ценности 
 

Опазването на културното наследство е системен процес на издирване, изучаване, 

идентификация, документиране, регистрация, консервация, реставрация и адаптация. 

Проблемите свързани с опазването на наследството могат да бъдат с всяка една от тези 

дейности. Условно можем да обединим дейностите в две групи – проучване /издирване, 

изучаване, идентификация, документиране и регистрация/ и поддръжка /консервация, 

реставрация и адаптация/. В рамките на тези две условни групи ще разгледаме някои от 

основните проблеми свързани с наследството. 

Важен проблем, за дългосрочното съхраняване на културното наследство, е неговото 

познаване, разбиране и оценяване от страна на местната общност. Това е основна 

предпоставка за всички останали дейности по опазване. В това отношение положително е 

въвличането на общността в дейностите по опазване, започвайки от идентифициране, 

проучване и документиране. 

 

VII. 7. 1. 1. 4. 1. Проучване 
 

Основа за всички дейности по опазване на наследството са идентифициране, 

проучването и документирането на недвижимите културни ценности, както и на обектите с 

потенциал за културни ценности. Проучването и документиране на качествата и актуалното 

състояние на обектите. Тези дейности могат да бъдат първи и предварителни дейности по 

актуализация на нормативния статут на обектите и създаване на режими за опазването им 

от НИНКН/МК. Могат да бъдат извършвани чрез системно заделяне на средства от 

общинския бюджет или чрез кандидатстване по различни програми, самостоятелно или 

като част от по-големи проекти. В процеса могат да бъдат включени неправителствени 

организации, образователни и научни институции и други с експертна дейност в сферата на 

опазване на културното наследство. Инвентаризирането на всички обекти, анализирането 

на техните качества и състояние са предпоставка за създаването на общинска стратегия в 

сферата на недвижимото културно наследство и определяне на приоритети.  

Идентификационните данни за недвижимите културни ценности – планоснимачен 

номер, квартал, административен адрес, и др. са към датата на придобиване на статута им, 

като за не всички обекти са налични. Във връзка и предвид разпоредбите на §120, ал. 1 от 

Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗКН, 

община Главиница следва да предостави на НИНКН актуалните адреси и 

идентификаторите по Закона за кадастъра и имотния регистър на заварените обявени и 
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декларирани недвижими културни ценности, разположени на територията на съответната 

община. За обектите в населените места, за които няма кадастрална карта и/или карта на 

възстановената собственост, се предоставя планоснимачният номер от стари кадастрални 

планове, номер на квартал и номер на УПИ за териториите, където има одобрени подробни 

устройствени планове. При наличие само на карта на възстановената собственост се 

използва идентификатора на имота според формата на тази карта. 

Идентификационните данни за недвижимите културни ценности – планоснимачен 

номер, квартал, административен адрес, и др. са към датата на придобиване на статута им, 

като за не всички обекти са налични. Във връзка и предвид разпоредбите на §120, ал. 1 от 

Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗКН, 

община Главиница следва да предостави на НИНКН актуалните адреси и 

идентификаторите по Закона за кадастъра и имотния регистър на заварените обявени и 

декларирани недвижими културни ценности, разположени на територията на съответната 

община. За обектите в населените места, за които няма кадастрална карта и/или карта на 

възстановената собственост, се предоставя планоснимачният номер от стари кадастрални 

планове, номер на квартал и номер на УПИ за териториите, където има одобрени подробни 

устройствени планове. При наличие само на карта на възстановената собственост се 

използва идентификатора на имота според формата на тази карта. 

Идентифицирането на обектите върху съвременната кадастрална/картна/планова 

основа следва да става първо с идентифицирането им върху архивни кадастрални 

планове/устройствени планове към, актуални към годината на предоставяне на статут. След 

това следва да се подадат съвременните данни, които съответстват на архивните. 

Идентифицирането на обекти само по името на собственика към годината на 

деклариране или предоставяне на статут, следва да се извършва по разписните листа към 

архивните кадастрални планове. 

С единични изключения, НИНКН не е провеждал дейности по актуализация на 

списъка на НКЦ на територията на общината и в института не са постъпвали 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. 

Проучването на културното наследство трябва да бъде системен процес и е основа 

за всички последващи дейности свързани с него. Проучването му ще подпомогне неговото 

оценяване и популяризиране, а след това и участието му в културно-туристически 
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продукти. В дългосрочен план проучването трябва да бъде обезпечен финансово, 

координационни, нормативно и експертно. 

Необходимо е финансовото обезпечаване на проучвателските дейности, 

препоръчително е системното заделяне на средства за това в рамките на общинския бюджет, 

като в началните етапи по-важно е системното осигуряване на средствата отколкото техния 

размер.  

Проучването на археологическите обекти следва да се извършва от археолози от 

местният музей, чрез извършването на обходи, сондажи и теренни проучвания /разкопки/. 

Определянето на граници и предписания за опазване след проучването им следва да се 

извършва по реда на ЗКН и в координация със МК и НИНКН. 

Проучването на исторически сгради може да се извършва от страна на 

неправителствени организации, местни общности и сдружения и други. Възможно е 

организирането на проучването под формата на работилници /уъркшопи/ или студентски 

практики. Тези дейности могат да се обвързват с дейности по обучение или популяризиране 

на наследството. Събирането на актуални данни за обектите е препоръчително да се 

координира с НИНКН/МК тъй като след самото проучване е необходимо експерти от 

НИНКН да предложат проучените обекти за предоставяне на статут или отписване от 

списъците. 

 

VII. 7. 1. 1. 4. 2. Поддръжка 
 

За недвижимите културни ценности е необходима системна поддръжка, а не 

единични реставрационни дейности през големи периоди от време. След проучването на 

обектите е необходимо приоритетното съхраняване на обектите в лошо физическо 

състояние, но със съхранена материална и образна автентичност, чрез консервация, 

реставрация, адаптация и социализация. Консервация и реставрация, както и адаптацията 

на културни ценности е системен процес от дейности, които целят предотвратяване на 

разрушаването, стабилизация на състоянието им, както и улесняване на тяхното 

възприемане и оценка при максимално запазване на автентичността им. Дейностите по 

консервация и реставрация, както и по адаптацията на недвижими културни ценности се 

осъществяват от лица или под непосредственото ръководство на лица, вписани в регистъра 

по чл. 165 от ЗКН. Закона за културното наследство задава нормативно необходимите 

съгласувателни процедури за дейности по недвижимите културни ценности, в техния 

териториален обхват или охранителни зони. Те се разглеждат в чл. 78 – 84.  

От една страна най-важна е редовната поддръжка на сградите, от друга – спазването 

на създадените режими и предписания за опазване, както за единичните, така и за груповите 
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недвижими културни ценности. Особено важно е обектите да имат функция и тя да не е в 

конфликт с оригиналната. По възможност е добре запазването на жилищната и търговската 

функция с минимални изменения за адаптирането на обектите. Други подходящи функции 

биха били свързани в туризма и социалната сфера – отваряне към по-широк кръг от 

посетители, например временно настаняване, музейни функции, галерии, социално 

центрове и други. 

Обектите, които са общинска собственост е възможно да бъдат реставрирани по 

европейски проекти или с бюджетни средства на общината. Според спецификата на обекта, 

е възможно дейностите по поддръжка да бъдат обвързани с обучения и работилници 

/уъркшопи/. За обектите, които не се използват да бъде намерена подходяща съвременна 

функция, тъй като използването на обектите е важен елемент от тяхното съхраняване в 

дългосрочен план. 

За обектите, които са частна собственост, е добре да има актуални изследване на 

техните качества, актуализиране на статута им и запознаване на собствениците с техните 

задължения. От друга страна те биха могли да бъдат използване за леглова база или други 

функции подкрепящи развитието на туристическата инфраструктура и създаването на 

културно-туристически пакети. Това в дългосрочен план ще подпомогне съхраняването на 

обектите.  

Права и задължения на собствениците или ползвателите на недвижими културни 

ценности са разгледани в чл. 70 – 77 от ЗКН. При наличие на обстоятелства, застрашаващи 

недвижима културна ценност от увреждане или разрушаване, следва да се проведат 

комисиите по реда на чл. 72 и 73 от ЗКН. 

 

VII. 7. 1. 2. Движимо културно наследство 
 

Движимите културни ценности се издирват, изучават, опазват и представят с 

познавателна, образователна и естетическа цел от културни и научни организации – музеи. 

 

VII. 7. 1. Нематериално културно наследство  
 

 

Нематериалното културно наследство може да включва:  

▪ народни занаяти; 

▪ устна традиция и език; 

▪ обичаи, обреди, празненства, ритуали и вярвания; 

▪ музика, песни и танци; 

▪ народна медицина; 



104 

 

▪ кулинарни и еноложки традиции; 

▪ народни игри и спортове. 

 

Основен елемент в културната инфраструктура на община Главиница са читалищата. 

В голяма степен те са носители и на нематериалното културно наследство.  

 

Културният календар включва множество мероприятия, които изразяват активен 

културен живот на местената общност, свързани с отбелязването на националните и 

традиционни християнски празници.  

 

Интерпретацията и промотирането на културното наследство днес е основополагащ 

елемент в устойчивото и балансирано териториално и социално-икономическо развитие.  

Културното наследство е фактор, изграждащ позитивни партньорства между местните 

общности и бизнеса. Именно поради тази причина представянето на културното наследство 

като дейност, интегрирана в селищната структура на общината, придава ново значение и го 

представя като ресурс за социално-икономическо развитие.  

На културното наследство днес се гледа като на материален и духовен ресурс, който 

трябва да бъде съхранен. Дейностите, свързани с експлоатацията на културното наследство 

в туризма трябва да бъдат обвързани с опазването и съхранението на културните ценности 

и полагане на необходимите грижи. Днес можем да разглеждаме развитата културна 

инфраструктура, като основен туристически ресурс и възможност за балансирано и 

устойчиво развитие. 

 

Културното наследство е ресурс за социално-икономическо развитие на общината, 

или поне на част от нея. Необходимо е създаването на маркетингова стратегия, която 

да представя културното наследството на националния и международния пазар, също 

така създаване на информационна система на културно-историческите ресурси и 

иновативни форми за популяризирането му. Дейностите свързани с експлоатацията на 

културното наследство в туризма трябва да  бъдат обвързани с опазването и 

съхранението на културните ценности и полагане на необходимите грижи. Необходимо е 

осигуряването на съответните елементи на техническата инфраструктура за терените 

определени за туристически обекти – транспортен достъп, инжененерни мрежи. 

Опазването на културното наследство е системен процес на издирване, изучаване, 

идентификация, документиране, регистрация, консервация, реставрация и адаптация. 

Закрилата на културното наследство е система от мерки за осигуряване опазването му в 

интерес на обществото. Идентифицирането на обектите на недвижимото културно 



105 

 

наследство включва издирване - локализиране и установяване на основната видова 

принадлежност на обекта чрез обхождане и оглед на място или изследване на архивни и 

материални свидетелства; изучаване - интердисциплинен научно-изследователски процес, 

обхващащ проучване на място, разкриване на научната и културната характеристика на 

обекта и документиране;  предварителна оценка - установяване на признаци на 

изследвания обект като недвижима културна ценност. 
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III. 8. ЗЕЛЕНА СИСТЕМА ОТДИХ И ТУРИЗЪМ  
 

III. 8. 1. Потенциал  
 

В община Главиница туризмът не е от водещите отрасли в местната икономика. На 

територията на общината биха могли да се развиват алтернативни форми на туризъм - еко, 

исторически, културен и бизнес, въз основа на съществуващите културно-исторически и 

природни забележителности. Риболовът и разнообразието на птици също представляват 

интерес. С научно-познавателна цел се посещават: Историческия музей/ с. Зафирово/ и 

защитената местност – блатото „Малък Преславец“. 

Културно-историческият туризъм има потенциал за развитие, а при съчетание със 

съседни общини, може да се разработи цялостен туристически продукт. Историческите 

останки следва да са обект на целенасочени археологически разкопки и реставрация. 

Туризмът би могъл да се развива като спомагателна дейност и в съчетание с 

туристическите продукти, предлагани в съседни общини. Красивата и запазена природа 

създават приятна атмосфера за отдих и почивка, но за да представлява атракция за 

туристите е необходимо да се съчетае с други атракциони и да се предложи привлекателен 

туристически продукт, който да се популяризира чрез добра реклама. 

III. 8. 2. Места за настаняване, нощувки, туристи  
 

 

В община Главиница няма регистрирана туристическа дейност.  Към 2012 година, по 

данни на НСИ, в гр. Главиница и в селата от община няма функциониращи средства за 

подслон и хотели, както и регистрирани нощувки.  Липсата на материално-техническа база 

затруднява развитието на туристическа дейност. Съгласно икономическите показатели на 

общината в сферата на хотелиерство и ресторантьорство към 2010 г. функционират 14 

обекта, в които са заети 22-ма души. дейностите се развиват изцяло в сферата на 

ресторантьорството. 

III. 8. 3. Природни и културно-исторически ресурси  
 

Териториалното разположение на община Главиница, в рамките на Република 

България, е североизточно, спрямо нейното място в област Силистра, и източно, спрямо 

Дунавската равнина. Територията в общината е с хълмовидно-равнинен релеф, с надморска 

височина от 200 до 300 м., прорязан от суходолия, под които има подземни реки.  

Водните ресурси в общината са представени от река Дунав, която се явява северната 

граница на общината, блатото „Малък Преславец“ и 18 бр. язовира /“Челаркосу”, с. 

Зафирово; „Амзова курия“, с. Зафирово; „Водоем“, с. Бащино; „Юкя“, с. Сокол и др./. 
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Защитени зони по Натура 2000 

Защитените зони, попадащи на територията на община Главиница са по: Директива 

92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна – 

„Лудогорие - Боблата“/BG 0000171/ с площ 4 838,03 дка. Обхваща териториите на 

общините: Главиница, Тутракан, Завет и Кубрат.; „Пожарево – Гарван“/BG 0000530/ с 

площ 6 304,92 дка. Обхваща териториите на общините: Главиница, Ситово и Тутракан.; 

Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици – „Лудогорие“ /BG0002062/, 

Директива 92/43/ЕЕС - BG0000168 Лудогорие за опазване на природните местообитания и 

на дивата флора и фауна с площ 91 388,98 дка. Обхваща землищата на общините:  Силистра 

Тутракан, Главиница, Алфатар, Дулово, Ситово/Област Силистра/, Самуил, Разград, Завет, 

Кубрат, Исперих/Област Разград /, Ветово и Сливо поле/Област Русе/; „Блато Малък 

Преславец“/BG0002065/ с площ 375,06, разположено на територията на община Главиница. 

 

 ЗЗ „Блато Малък Преславец“ е  природна забележителност, намираща се на 3-4 км 

от едноименното село и на 20 км от езерото „Сребърна“. Стопанисва се от община 

Главиница и Държавно горско стопанство „Тутракан“. Обявена е за природна 

забележителност със заповед №310/10.04.1986 г. от Комитета за опазване на природната 

среда. На 28.04.2004  година блатото е прекатегоризирано от Министъра на околната среда 

и водите в защитена местност, със заповед № РД-411, под името „Блатото край село Малък 

Преславец“. 

Блатото има сходен геоложки строеж и структура с езерото „Сребърна“. 

Водозахранването на блатото е от повърхностно течащи води, вероятно и от подпочвени 

извори. Нивото на водната му повърхност е над средното ниво на р. Дунав. Флората, която 

се среща около блатото, е представена от следните растителни видове: синя жлъчка, пореч, 

червена детелина, дребна и издута водна леща, безкоренчеста волфия, вногокоренчеста 

спиродела, плаващ роголистник, водно лютиче, теснолистен и широколистен папур и  

многобройната бялата водна лилия. От представителите на фауната, най-богат е птичият 

свят. През пролетта и лятото в близост до блатото могат да се видят - гривеста чапла, малка 

и голяма бяла чапла, сива чапла, ням лебед, белобуза рибарка, а целогодишно се срещат - 

тръстиков блатар, мишелов, ливаден блатар, кос, сокол, белочела водна кокошчица–

лиска/чието присъствие говори, че водите на блатото са чисти/, белоока потапница, голям 

гмурец, лятно бърне, корморан и воден бик. 
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Културно-историческо наследство 

Историческото наследство в общината се съхранява в единствения исторически 

музей в село Зафирово. Той е създаден през 1987 г. по инициатива на читалищното 

ръководство. Помещава се в едноетажна сграда. Селският исторически музей 

систематизира информация за най-важните исторически обекти и събития в района.  

 Изложбените зали в музея са общо 4 бр. – в първата зала са изложени първобитни 

сечива, римски крайдунавски път и останки от тракийска могила в с. Сокол. Втората зала 

представя предмети от бита - дървени и битови сечива, глинени съдове и др. В третата зала 

са систематизирани карти и писмени документи за важни събития през турско владичество. 

Четвъртата зала е най-голяма по площ, както изложените материалите са предимно 

снимкови от живота на местното добруджанско население. В момента музеят се поддържа 

от кметство Зафирово. 

 

III. 8. 4. Зелена система  
 

Територията на общината Главиница обхваща част от Воденската гора, където е 

базирано ДЛС „Воден – Ири Хисар“. То включва два ловно-технически участъка: 

▪ ЛТУ „Воден“ с площ от 8127,6 ха, разположен на три общини – Разград, Завет 

и Исперих. Седалището на ЛТУ е в месността „Воден“. 

▪ ЛТУ „Ири- Хисар“ с площ от 6366,7 ха, също разположен на три общини – 

Главиница, Завет и Исперих. Седалището на ЛТУ е в месността „Ири Хисар“. 

Голяма част от територията на Воденската гората е заета от ловни площи, като са 

обособени: административна сграда и два ловни дома. Стопанството е многократен носител 

на награди от международни и национални ловни изложения. В „Ири Хисар“ се предлагат 

разнообразни възможности за практикуване на ловния спорт.  Традицията на 

дивечовъдството в този район е позволила съхраняването на богато видово разнообразие от 

ловни видове едър дивеч, като благороден елен, сърна, муфлон, дива свиня и др.  

 

На територията на ловното стопанство се преобладават дървесните видове: 

▪ широколистни - цер, липа, благун, ясен, акация, габър и летен дъб; 

▪ иглолистни  - черен и бял бор – едва 0,5% от запаса;  

Възобновяването е естествено и повсеместно, поради което не са предвидени 

залесявания. Стопанисването се извършва чрез правилно провеждане на сечи за запазване на 

местните видове.  По отношение на възрастта, тук са едни от най-старите дървета в страната - 

25% от площта е заета от горски територии, които са над 120 години, докато 30 % от площта 

са над 80 годишни.  
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III. 9. ТЕРИТОРИАЛНО–УРБАНИСТИЧНА СТРУКТУРА. ПРОСТРАНСТВЕНО 
РАЗВИТИЕ НА МРЕЖАТА ОТ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И ФУНКЦИОНАЛНИТЕ СИСТЕМИ  
 

 

III. 9. 1. ТЕРИТОРИАЛНО–УРБАНИСТИЧНА СТРУКТУРА  
 

Община Главиница се намира в границите на „Северна и Югоизточна  България” от 

ниво NUTS 1, Северен централен район за планиране от ниво NUTS 2 и е включена в 

административните граници на област Силистра ниво NUTS 3, съгласно общата 

класификация за статистически цели на териториалните единици NUTS и Закона за 

регионално развитие /ЗРР/ на Република България.  

Община Главиница заема 16.9% от общата площ на област Силистра и според Закона 

за административно-териториалното устройство на Република България се отнася към трета 

категория община. 

Община Главиница граничи със следните общини, както следва: на изток – община 

Ситово, на запад – общините Тутракан и Кубрат, на север –   река Дунав на юг – общините 

Исперих и Завет. Общината е с периферно, гранично положение и с потенциал за 

осъществяване на трансгранично сътрудничество с общини от Република Румъния. 

 
Фигура 21. Статистически райони според класификацията на териториалните единици за 

статистически цели в България / NUTS 2/. 
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Фигура 22. Териториално-урбанистична структура на Северен централен район, Източник: 

Национална стратегия за регионално развитие на Република България. 

 

Община Главиница е с площ 481.2 км2 и в нейната териториална структура са 

включени 23бр. населени места, 22бр. от които села и един град, който се явява и общински 

център – град Главиница. Най-голям относителен дял в територията като площ имат 

земеделските земи, включително с трайни насаждения, които заемат приблизително 66%,  

следвани от горските територии и защитените горски територии, които заемат 34%, от 

които 88% са държавна собственост. Над 50% от земеделските земи се обработват. 

Урбанизираните територии заемат приблизително 4% от общата площ на общината. 

 

Йерархична система от населени места 

Общината в най-пълна степен е представена от град Главиница, който е общински 

център попадащ в 5то ниво на йерархичната система от градове-центрове /малки градове и 

села с микрорегионално значение за територията на общината/.  
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Фигура 23. Йерархична система от градове-центрове, Източник: Национална стратегия за 

регионално развитие на  Република България. 

 

В градоустройствената класификация на населените места по брой жители град  

Главиница попада в категорията „много малки градове и села”. Демографската ситуация на 

територията на града, определя тенденцията за трайно намаляване на населението.  

Урбанистичната структура на общината е полицентрична с един основен център, 

съвпадащ с общинския център, и два спомагателни центъра на север и на юг от него. С най-

голяма концентрация на функции е общинския център град Главиница, в който са 

съсредоточени административното и социално обслужване и основната част от 

икономическата дейност в общината. Вторичните центрове са селата Зафирово на север и 

Стефан Караджа на югозапад от град Главиница. Село Зафирово е разположено в 

пресечната точка на двете основни комуникационни оси в общината, част от 

републиканската пътна мрежа /РПМ/ - път II -21 „Русе – Тутракан – Силистра“ с 

направление изток – запад, и път III-235 Окорш – Паисиево – Звенимир – Главиница – 

Подлес – Сокол – Зафирово – Малък Преславец – пристанище Малък Преславец с 

направление север – юг. Село Стефан Караджа е с най-голяма по площ територия на 

землището и е един от петте най-големи зърнопроизводители в общината. Във вторичните 
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центрове е съсредоточено обслужване в сферите образование, здравеопазване и социални 

грижи и спорт за група от гравитиращи към тях селища. 

В националната категоризация на населените места град Главиница попада в 

„четвърта“ категория град, докато останалите населени места са от по-ниска категория: от 

5та – 2бр., които са вторичните  центрове селата Зафирово и Ст.Караджа, от 6та  – 13 бр. и от 

7ма  – 7бр. В общината са обособени 17 бр. кметства и 5бр. кметски наместничества. 

 

Таблица 24. Категоризация на община Главиница и съставните ѝ населените места. 

№ ЕККАТЕ 
Наименование на  
административно-териториалната  
единица 

Категория 
Площ 
/км2 

1 SLS07 общ. Главиница, област  Силистра  4 481,2 

№ КОД Наименования на кметствата   

1 SLS07-02 кметство Богданци , община Главиница   

2 SLS07-26 кметство  Вълкан  , община Главиница   

3 SLS07-04 кметство Дичево , община Главиница   

4 SLS07-24 кметство Долно Ряхово, община Главиница   

5 SLS07-25 кметство  Зарица, община Главиница   

6 SLS07-06 кметство  Зафирово, община Главиница   

7 SLS07-07 кметство  Звенимир, община Главиница   

8 SLS07-08 кметство Зебил, община Главиница   

9 SLS07-10 кметство Калугерене, община Главиница   

10 SLS07-11 кметство Коларово, община Главиница   

11 SLS07-13 кметство  Листец, община Главиница   

12 SLS07-15 кметство  Ножарево, община Главиница   

13 SLS07-27 кметство  Падина, община Главиница   

14 SLS07-19 кметство Сокол, община Главиница   

15 SLS07-20 кметство Стефан Караджа, община Главиница   

16 SLS07-21 кметство  Суходол, община Главиница   

17 SLS07-22 кметство  Черногор, община Главиница   

№ ЕККАТЕ Наименование на населеното място Категория Площ/км2 

1 15031 
град Главиница, община Главиница, област 
Силистра 

4 34,8 

2 03017 с.  Бащино, община Главиница, област Силистра 7 12,2 

3 04670 с. Богданци , община Главиница, област Силистра 6 26,2 

4 12440 с. Вълкан , община Главиница, област Силистра 6 12,3 

5 21230 с. Дичево, община Главиница, област Силистра 6 13,1 

6 22798 
с. Долно Ряхово, община Главиница, област 
Силистра 

7 25,5 

7 31406 с. Зарица, община Главиница, област Силистра 6 15,7 

8 30377 с. Зафирово, община Главиница, област Силистра 5 34,5 

9 30507 с. Звенимир, община Главиница, област Силистра 6 9,9 

10 30689 с. Зебил, община Главиница, област Силистра 6 12,6 

11 35554 
с. Калугерене, община Главиница, област 
Силистра 

6 6,6 

12 37993 с. Коларово, община Главиница, област Силистра 6 21,4 

13 38707 с. Косара, община Главиница, област Силистра 7 10,7 

http://www.nsi.bg/nrnm/index.php?ezik=bul&f=3&date=06.02.2015&level=3&hierarchy=5&sap=1000112
http://www.nsi.bg/nrnm/index.php?ezik=bul&f=3&date=06.02.2015&level=4&hierarchy=5&sap=20001035
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14 43894 с. Листец, община Главиница, област Силистра 6 10,1 

15 46927 
с. Малък Преславец, община Главиница, област 
Силистра 

7 38,9 

16 52338 с. Ножарево, община Главиница, област Силистра 6 11,2 

17 54078 с. Осен, община Главиница, област Силистра 7 38,1 

18 55138 с. Падина, община Главиница, област Силистра 7 14,4 

19 57056 с. Подлес, община Главиница, област Силистра 7 31,2 

20 67828 с. Сокол, община Главиница, област Силистра 6 22,3 

21 69184 
с. Стефан Караджа, община Главиница, област 
Силистра 

5 45,9 

22 70336 с. Суходол, община Главиница, област Силистра 6 11,4 

23 81075 с. Черногор, община Главиница, област Силистра 6 21,9 

Източник: Национален регистър на населените места, 2014 г. и Заповед № РД-02-14-2021 

от 14 август 2012 г. /обн. ДВ, бр. 66, 28.08.2012 г., неофициален раздел/ на МРРБ за 

категоризацията на населените места. 

 

Оси на урбанистично развитие 

Осите на урбанистично развитие следват Националната концепция за 

пространствено развитие, Националната стратегия за регионално развитие и Регионалният 

план за развитие на Северен централен регион.  

 
Фигура 24. Полюси и оси на развитие, Източник: Национална Стратегия за регионално 

развитие 2012-2022 г. 
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Територията на община Главиница се пресича от второстепенната ос на развитие от 

национално ниво, свързваща градовете Русе, Тутракан и Силистра, която се идентифицира 

с второкласен път от РПМ  II-21 „Русе – Тутракан – Силистра“. Двете основни 

пространствени оси на развитие на ниво община съвпадат с комуникационните оси в 

общината: път II -21 „Русе – Тутракан – Силистра“ с направление изток – запад, и път III-

235 Окорш – Паисиево – Звенимир – Главиница – Подлес – Сокол – Зафирово – Малък 

Преславец – пристанище Малък Преславец с направление север – юг. Второстепенна ос на 

развитие е връзката между с. Стефан Караджа – град Главиница – с. Падина, с направление 

изток – запад. Територията на общината остава в периферна позиция спрямо основните оси 

на пространствено развитие на национално ниво. 

По северната граница на община Главиница преминава трансевропейски 

транспортен коридор № 7, по реките Рейн – Майн – Дунав, който се явява един от най- 

големите транспортни маршрути  за всички дунавски страни. На територията на общината 

липсва изградена инфраструктура осъществяваща реална връзка с коридора. Най-близко 

разположените центрове свързващи общината с европейския коридор са пристанищните 

комплекси в град Тутракан /26 км. от общинския център/ и град Силистра /53 км./. 

Периферното разположение на общината предопределя и ниския относителен дял на 

пътища от по-висока категория в региона, като липсват пътища от висок клас 

/автомагистрали, скоростни пътища, както и първокласни пътища от републиканската 

пътна мрежа/.  

 

От голямо значение за общината е път III-235 Окорш – Паисиево – Звенимир – 

Главиница – Подлес – Сокол – Зафирово – Малък Преславец – пристанище Малък 

Преславец, пътят осъществява връзка с път II -21 Русе – Тутракан – Силистра и обслужва 

вътрешно регионалния и международен товарен трафик към ГКПП Силистра. Осъществява 

връзка и с природен резерват „Малък Преславец“. Пътната отсечка Зафирово – Главиница 

е рехабилитирана по програма ОПРР в периода 2009-2011 година. Състоянието на пътищата 

от републиканската пътна мрежа е на добро ниво. 

Техническото състояние на общинската мрежа се характеризира с компрометирани 

участъци от пътните настилки, които затрудняват безопасното движение на хора и товари.  

Характерният равнинен релеф на общината и развитието на селското стопанство, 

като основен отрасъл в местната икономика предопределя и наличието на значителна 

дължина на селскостопански пътища на територията на общината. Това са предимно 

пътища с трошено-каменна настилка или без настилка. Климатът и релефът на общината, 

обуславят наличието на снежни навявания през зимния сезон, което значително затруднява 

придвижването по републиканската и общинска пътна мрежа.   
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Фигура 25. Територии със специфични характеристики - Дунавски общини, Източник: 

Национална концепция за пространствено развитие. 

 

Територията на община Главиница попада в територии със специфични 

характеристики в обхвата на Дунавското крайбрежие. Общината е член на Асоциацията на 

дунавските общини. В НКПР като дунавски общини са определени 23бр. общини. Община 

Главиница попада в зоната на пряко влияние Стратегията за териториално развитие на 

Република България, устройство и развитие на Дунавското крайбрежие. 

В зоната на пряко влияние попадат още общините на Видин, Свищов, Русе и 

Силистра. При това систематизиране са взети под внимание социално-икономическите 

показатели, функционалните връзки, традициите, разположението спрямо транспортните 

коридори и значението, което им се отрежда както в Дунавската стратегия 28, така и в други 

международни документи.  

 

Населението на община Главиница към 2014 г. наброява 10 553 души, като 

съотношението между градско и селско население е 14.4%:85.6%. Средната гъстота на 

населението е 21.9 души/км2 и е по-ниска от средната за страната и региона. Гъстотата на 

населението е свързана и с гъстотата на селищната мрежа, която е най-голяма в средната 

част на общинската територия между град Главиница и с. Зафирово в пояс с посока изток – 

запад. 
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Таблица 25. Площ, гъстота на населението и населени места към 31.12.2012 г.; 

NUTS EKATTE Статистически 

зони 

Статистически 

райони  

Области  

Общини 

Площ1,2 - 

кв. км 

Гъстота на 

населението 

на кв. км 

Населени 

места - бр. 

Градове 

- бр. 

Села3 

- бр. 

Кметства 

- бр. 

BG BG Общо за 

страната 

111001,9 65,6 5278 257 5021 2008 

BG3 BG3 Северна и 

Югоизточна 

България 

68330,4 54,1 3026 155 2871 1199 

BG32 BG32 Северен 

централен  

14974,0 56,4 996 39 957 300 

BG325 SLS Силистра 2846,3 41,2 118 5 113 68 

  SLS01 Алфатар 248,6 11,9 7 1 6 3 

  SLS07 Главиница 481,2 22,1 23 1 22 17 

  SLS10 Дулово 566,3 49,8 27 1 26 23 

  SLS15 Кайнарджа 315,0 16,1 15  - 15 4 

  SLS31 Силистра 515,9 97,1 19 1 18 8 

  SLS32 Ситово 271,0 19,5 12  - 12 6 

  SLS34 Тутракан 448,3 33,3 15 1 14 7 

Източник: НСИ.  
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III. 9. 2. ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА МРЕЖАТА ОТ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И 
ФУНКЦИОНАЛНИТЕ СИСТЕМИ  
 

 

Селищната мрежа на общината е добре развита и сравнително равномерно 

разположена върху територията ѝ. Общинският център град Главиница се намира в 

пространствения център на общината, на 46 км от областния център град Силистра и на 415 

км от столицата град София. Съществуват транспортни връзки с всички близки населени 

места и съседни общини. 

 

Пространствено разположение на населените места в териториалната 

структурата на общината. 

В пространствената структура на общината се открояват няколко основни 

направления, по които са разположени повечето населени места. Двете основни 

пространствени оси на развитие съвпадат с комуникационните оси в общината: път II -21 

„Русе – Тутракан – Силистра“ с направление изток – запад, и път III-235 Окорш – Паисиево 

– Звенимир – Главиница – Подлес – Сокол – Зафирово – Малък Преславец – пристанище 

Малък Преславец с направление север – юг. Второстепенна ос на развитие е връзката между 

с. Стефан Караджа – град Главиница – с. Падина, с направление изток – запад. 

Основната транспортно-комуникационна ос, републиканският път „II-21“ по 

направление изток-запад, свързва близко разположените общински центрове Тутракан и 

Ситово. Оста преминава в северната част на общината като обвързва пространствено, 

комуникационно и функционално общинския център град Главиница с останалата част от 

страната и пристанищата в град Тутракан и град Силистра. Републикански път III-235 

Окорш – Паисиево – Звенимир – Главиница – Подлес – Сокол – Зафирово – Малък 

Преславец – пристанище Малък Преславец формира вътрешните връзки в общината, 

създава добрата функционална обвързаност между населените места и общинския център. 

Пространствената структура на комуникационната система и мрежата от населени 

места следва естествените форми на релефа, разполагайки се по поречията на реките и 

суходолията, което е фактор за устойчивото и развитие и изпълнение на основните и 

функции във времето. Пространствената структура на селищната мрежа е радиална с 

основен център град Главиница и вторичен център с. Зафирово. Самите населени места 

имат специфична пространствена структура обусловена от релефа на мястото, в което са 

разположени. Гъстотата на селищната мрежа е най-голяма в средната част на общинската 

територия между град Главиница и с. Зафирово в пояс с посока изток – запад, на 

сравнително равен терен. Повечето селища имат компактна структура. Населените места в 
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близост до река Дунав имат линеарен характер, поради разположението си по долините на 

два притока, в хълмист терен. Не се наблюдава тенденция за сливане на населени места или 

интерес за застрояване на извънселищни терени.  

Пространствено развитие на функционалните системи в териториалната 

структура на общината. 

Пространственото развитие на функционалните системи на територията на 

общината следва териториалната и йерархична структура на мрежата от населени места. 

Най-голяма е концентрацията на обекти на социално-икономическата сфера в общинския 

център град Главиница. На територията на отделните села също има елементи на 

социалната сфера в зависимост от специфичните им функции и потребности. Територията 

на общината не е особено богата на културно наследство, туризмът не е развит като 

инфраструктура и дейност. Пространственото развитие на функционалните системи е в 

пряка зависимост и от броя на населението и жилищната осигуреност в населените места. 

 

Обитаване и жилищна осигуреност 

В община Главиница има изградени 4853бр. жилищни сгради, което я нарежда на 

четвърто място в областта по количество на сградния фонд. По количество на панелни 

жилищни сгради община Главиница попада на трето място с 12бр.панелни блока. Най-

много са тухлените сгради в общината – 3551 бр. 

 

Таблица 26. Жилищни сгради към 31.12.2012 г. по материал на външните стени на сградата, 

статистически зони, статистически райони и по области и общини. 

 Източник: НСИ. 

NUTS ЕКАТТЕ Статистически зони  
Статистически 
райони  
Области  
Общини 

 Жилищни сгради по материал на външните стени на 
сградата  

общо панелни стоманобетонни тухлени други 

BG BG Общо за страната 2065911 21669 52684 1649358 342200 
BG3 BG3 Северна и 

Югоизточна 
България 

1225001 9722 26052 992252 196975 

BG32 BG32 Северен централен 279707 2015 5837 224283 47572 
BG325 SLS Силистра 39402 368 366 26149 12519 
  SLS01 Алфатар 1756 2 3 830 921 
  SLS07 Главиница 4853 12 26 3551 1264 
  SLS10 Дулово 8408 31 75 6024 2278 
  SLS15 Кайнарджа 2143 3 6 746 1388 
  SLS31 Силистра 12249 294 208 7716 4031 
  SLS32 Ситово 3133 5 1 1505 1622 
  SLS34 Тутракан 6860 21 47 5777 1015 
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Община Главиница се нарежда на четвърто място в областта по полезната площ на 

жилищата с 370 163 м2. Жилищната площ възлиза на 292 738 м2, а на второ място е 

спомагателната площ – 51 216 м2. 

Таблица 27. Полезна площ на жилищата на 31.12.2012 г. по статистически зони, 

статистически райони и по области и общини. 

NUTS ЕКАТТЕ Статистически 
зони  
Статистически 
райони  
Области  
Общини 

Полезна площ 
 

общо жилищна спомагателна площ на кухни 

BG BG Общо за 
страната 

285660119  216980005  41827481 26852633 

BG3 BG3 Северна и 
Югоизточна 
България 

150209311  113682468  22356669 14170174 

BG32 BG32 Северен 
централен 

33603275 25158523 5189189 3255563 

BG325 SLS Силистра 4179380 3178270 623919 377191 
 

SLS01 Алфатар 134473 102772 19615 12086 
 

SLS07 Главиница 370163 292738 51216 26209 
 

SLS10 Дулово 772887 601550 112520 58817 
 

SLS15 Кайнарджа 123147 99479 15022 8646 
 

SLS31 Силистра 1996700 1492245 301483 202972 
 

SLS32 Ситово 225794 171043 35268 19483 
 

SLS34 Тутракан 556216 418443 88795 48978 

Източник: НСИ. 

 

Показателят жилищна задоволеност се измерва в брой жилища на 1 000 човека от 

населението. По данни на НСИ за 2012 г. в община Главиница на 1 000 човека се падат по 

473.17 жилища, като с тази стойност тя се нарежда на пето място в областта. По следващия 

показател /среден брой лица на едно жилище/ община Главиница е със стойност  2,11, която 

е по-висока от тази на областта. 
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Таблица 28. Жилища към 31.12.2012 г. по брой на стаите, статистически зони, 

статистически райони и по области и общини. 

 
ЕКАТТЕ Статистически 

зони  
Статистически 
райони  
Области  
Общини 

Общо Жилища по брой на стаите Жилища на 
1000 човека 
от 
населението 

Среден 
брой 
лица на 
едно 
жилище 

  

едно- 
стайни 

дву- 
стайни 

три- 
стайни 

четири- 
стайни 

пет- 
стайни 

 с шест 
и 
повече 
 стаи 

                  

BG Общо за страната 3909348 349490 1276117 1303285 614735 193298 172423 536,33 1,86 

BG3 Северна и 
Югоизточна 
България 

2091705 174770 657400 701364 360080 112779 85312 566,52 1,77 

BG32 Северен 
централен 

466057 31607 132657 156433 93970 32102 19288 551,97 1,81 

SLS Силистра 57388 3145 14679 18520 12285 5191 3568 489,68 2,04 

SLS01 Алфатар 1788 26 188 603 648 229 94 605,90 1,65 

SLS07 Главиница 5035 53 566 1842 1432 642 500 473,17 2,11 

SLS10 Дулово 9197 130 958 2304 2275 2016 1514 325,92 3,07 

SLS15 Кайнарджа 2145 32 288 1120 578 98 29 422,16 2,37 

SLS31 Силистра 28095 2517 10400 8627 4669 1235 647 560,71 1,78 

SLS32 Ситово 3157 75 521 1095 924 327 215 598,14 1,67 

SLS34 Тутракан 7971 312 1758 2929 1759 644 569 534,25 1,87 

Източник: НСИ. 

 

Броят на жилищата в общината е 5035 и около 23% от тях са необитавани. Най-

голяма концентрация на жилища и население се наблюдава в общинския център град 

Главиница, съответно там има и най-много обитавани жилища, които възлизат на 73,9 % от 

всички жилища. В общината не са налични жилища за временно обитаване, а жилищата за 

колективно домакинство са само 2 бр. 

Таблица 29. Жилища по вид на сградата в община Главиница. 

Общини Населени 
места 

Общо Вид на сградата Непоказано 

жилищна 
обитавана 

жилищна 
необитавана 

жилищна за 
временно 
обитаване 

жилищна за 
колективно 
домакинство 

  

2011 

Общо за страната 2060745 1365228 554229 140577 694 17 

Област Силистра 39352 29800 8828 712 11 1 

Община Главиница 4853 3690 1161 - 2 - 

град Главиница 651 508 142 - 1 - 

с. Бащино 68 59 9 - - - 

с. Богданци 236 188 48 - - - 



121 

 

с. Вълкан 118 98 20 - - - 

с. Дичево 205 152 53 - - - 

с. Долно Ряхово 206 170 36 - - - 

с. Зарица 119 115 4 - - - 

с. Зафирово 493 345 148 - - - 

с. Звенимир 127 117 10 - - - 

с. Зебил  219 198 21 - - - 

с. Калугерене 186 152 34 - - - 

с. Коларово 210 151 59 - - - 

с. Косара 75 66 9 - - - 

с. Листец 150 138 12 - - - 

с. Малък Преславец 260 135 124 - 1 - 

с. Ножарево 178 146 32 - - - 

с. Осен 107 72 35 - - - 

с. Падина 114 94 20 - - - 

с. Подлес 126 65 61 - - - 

с. Сокол 281 161 120 - - - 

с. Стефан Караджа 336 235 101 - - - 

с. Суходол 227 188 39 - - - 

с. Черногор 161 137 24 - - - 

  Източник: НСИ. 

 

По данни към 2011 г. жилищата в община Главиница са с 1 118 повече от 

домакинствата, което означава, че в оптималния случай, при който всяко домакинство 

живее в отделно жилище около 78 % от сградния фонд е обитаван. Анализирайки по 

отделно всички населени места при приетата хипотеза, че всяко домакинство  живее в 

отделно жилище могат да се направят изводи кои са населените места с най-голям брой 

свободен жилищен фонд.  

 

Таблица 30. Жилища и домакинства към 01.02.2011 година – община Главиница. 
  

/Брой/  

Община, населени места Жилища Домакинства Необитаеми 
жилища 

  
 

   

Община Главиница 5035 3917 1118 

град Главиница 739 589 150 = 20% 

    с. Бащино 68 59 9 = 13% 

    с. Богданци 237 199 38 = 16% 

    с. Вълкан 117 107 10 = 8,5% 

    с. Дичево 210 158 52 = 25% 

    с. Долно Ряхово 206 136 70 = 34% 

    с. Зарица 120 123 - 

    с. Зафирово 514 365 149 = 29% 

    с. Звенимир 127 120 7 = 5,5% 

    с.  Зебил 220 201 19 = 9% 

    с.  Калугерене 176 164 12 = 7% 
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    с. Коларово 211 153 58 = 27% 

    с. Косара 75 66 9 = 12% 

    с. Листец 155 149 6 = 4% 

    с. Малък Преславец 262 134 128 = 49% 

    с. Ножарево 186 159 27 = 15% 

    с. Осен 107 73 34 = 32% 

    с. Падина 114 104 10 = 9% 

    с. Подлес 126 67 59 = 47% 

    с. Сокол 278 163 115 = 41% 

    с. Стефан Караджа 336 256 80 = 24% 

    с. Суходол 227 197 30 = 13,5% 

    с. Черногор 224 175 49 = 22% 

 

Процентът на необитавани жилища в община Главиница е по-нисък спрямо този за 

областта – 26,1 %. Най – голям е делът на необитаеми жилища в с. Малък Преславец – 49% 

и с. Подлес – 47 %. Приблизително 98 % от жилищните сгради в общината са еднофамилни 

едноетажни тухлени къщи, като над 51 % са с повече от четири стаи. Многофамилните 

сгради, 12 жилищни блока, се намират в общинския център. Преобладаващата част от 

жилищните сгради са с ниска степен на енергийна ефективност и са физически и морално 

износени. 

 

 

Фигура 26. Относителен дял на обитавани и необитавани жилища по общини в област 

Плевен,  Източник: НСИ. 
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Таблица 31. Жилищни сгради по период на построяване,  общо за страната, област Силистра 

и община Главиница.;  

 

Източник: НСИ 

 

Най-голямото количество строителство на територията на община Главиница се 

осъществява в периода 1950-1969 година, когато е построен около 62,5% от сградния фонд 

на общината. Най-ниско количество на строителство се осъществява през последните 15 

години, като по данни на НСИ от 2008 година насам в общината не са регистрирани строежи 

на сграден фонд.   

На базата на количествените данни и тенденцията за намаляване на населението 

може да се направи изводът, че жилищните нужди в общината са задоволени. В Община 

Главиница има достатъчно на брой жилищни сгради, голямата част от които са масивни. 

Повече от две трети от жилищата се обитават, което нарежда общината на второ място по 

този показател в областта. Част от жилищният фонд се нуждае от обновяване и 

реконструкция за повишаване на нивото на обитаване. Недостиг има по отношение на 

качествата на средата за обитаване – благоустрояване, съоръжаване с техническа 

инфраструктура и т.н. 

 

Устройство и степен на изграденост на селищната структура,  функционални 

системи и обзавеждане на територията по населени места 

  Всички населени места в общината са снабдени с електричество и с телефонна 

мрежа, водоснабдени са, но няма изградена канализация, освен частично в град Главиница. 

Въведена е в експлоатация ПСОВ за град Главиница. Водопроводната мрежа във всички 

села е физически и морално остаряла, изградена преди повече от 30 години от азбесто-

циментови тръби, поради което загубите са големи – 42%. Уличната мрежа на населените 

места е добре развита, но голямата част от нея не е асфалтирана. Освен в общинския център 

град Главиница, асфалтирани са само главните улици на селата, които са част от 
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републиканската или общинска пътна мрежа. Уличната мрежа във всички  населени места 

се нуждае от основен ремонт и доизграждане. В землищата на почти всички населени места 

има водни резервоари – микроязовири. В общината няма регистрирани обекти на туризма. 

 

град ГЛАВИНИЦА 

SLS07 ЕКАТТЕ  код община 

15031 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ землище, кв.км 34,8 4 Категория на населеното място 

 

 
Фигура 27. Сателитно изображение на град Главиница. 

 

Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: Град 

Главиница е общински административен, икономически и обществено-обслужващ център 

и единствен град в Община Главиница. Намира се в Лудогорието, част от Дунавската 

хълмиста равнина. Отстои на 415 км североизточно от столицата град София и на 46 км 

югозападно от областния център град Силистра, на 26 км от град Тутракан, на 88 км от град 

Русе, на 110 км от град Добрич, на 160 км от град Варна. Градът е разположен в 

пространствения център на общинската територия. Според Националната концепция за 

пространствено развитие 2013-2025 попада в пето ниво на йерархичната система от 

градове-центрове /малки градове и села с микрорегионално значение за територията на 

общината/.  Надморската височина варира между 200-300 м.  
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Транспортна достъпност: Транспортната достъпност на града се осъществява чрез 

второкласен път от РПМ ІІ-21 „Русе – Тутракан - Силистра”, който преминава през 

територията на общината, и второкласен път от РПМ ІІ-2 „Русе – Кубрат – Исперих - 

Дулово”, който преминава извън територията на общината от юг. Разполага с добра 

транспортна осигуреност, като през територията му преминават републикански път III-235 

Окорш – Паисиево – Звенимир – Подлес – Главиница – Сокол – Зафирово – Малък 

Преславец – пристанище Малък Преславец,  републикански път III-2104 (О.п. Тутракан - 

о.п. Силистра) Търновци - Черногор - Главиница и републикански път III-2307 Овен - Руйно 

- Яребица - Правда – Главиница. 

Административна единица: Кметство, общински център 

Пространствена структура, урбанизирана територия и планова осигуреност: 

Градът има компактна пространствена структура. Разделен е на няколко основни квартала 

от преминаващите през територията му пътища, сред които кв. Шарман и кв. Дрангоз. 

Градът има пет броя изходящи пътни връзки, чиито трасета се пресичат в градската 

структура. Административният и културен център на града е разположен ексцентрично 

спрямо градската територия в югозападната и част. В тази зона ясно е обособено площадно 

пространство, около което са разположени обществените сгради – Общинска 

администрация, полицейски участък, църква, ДКЦ, училище и др. В непосредствена 

близост от запад е разположен спортният комплекс. През градския център преминава 

основната комуникационна ос на общината в посока север – юг път III-235 Окорш – 

Паисиево – Звенимир – Главиница – Подлес – Сокол – Зафирово – Малък Преславец – 

пристанище Малък Преславец, както и  третокласен път III-2307 Овен – Руйно – Яребица 

– Правда – Главиница. На североизток е разположена промишлената зона  на града и 

бившия стопански двор. Производствените зони са добре развити, има изоставени терени 

и възможност за уплътняване на функциите. 

 

С изключение на централното публично пространство, територията на града е 

застроена с нискоетажно свободно разположено в поземлените имоти основно застрояване 

с жилищни функции – къщи на един и два етажа. Изградени са и множество обекти с 

допълващи функции. Гъстотата и интензивността на застрояването не са високи, което е 

продиктувано от равнинния терен и големите размери на поземлените имоти. Показателите 

са съпоставими с нормативните за жилищна зона – плътност до 50% и коефициент на 

интензивност на застрояване до 1. Обществено-обслужващите сгради също са на два до три 

етажа. Урбанизираните терени задоволяват потребностите на населеното място по 
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отношение на площи за различните функционални системи. Има възможност за 

уплътняване на терените на промишлените зони и използването им за икономически 

дейности при проявен интерес. Възможностите за пространствено развитие на селищната 

структура не са ограничени от характера на релефа, но са ограничени от непосредствената 

близост на обработваеми земеделски земи с висока категория. 

За територията на града е изработен единствено регулационен план от 1988г. Планът 

е с изтекъл срок на действие, изработен са преди повече от двадесет години. С оглед 

посоката на развитие на града и предвижданията на ОУП-Главиница, ще се наложи 

изработването на нов подробен устройствен план за регулация и застрояване върху 

актуална кадастрална карта, който да осигури устройствена основа за развитие на 

основните функционални системи на населеното място - обитаване, труд и отдих, и на 

инженерната инфраструктура. 

Население и обитаване, наличен жилищен фонд: Броят на населението към 2013 

г. по данни от НСИ е 1521 души. Населението на града намалява и застарява. 

Жилищният фонд е изграден основно в периода 1950-1970г. Строителството е 

предимно масивно, свободно нискоетажно застрояване от еднофамилни къщи. Необитаеми 

са  20% от жилищата. 

Икономика и труд: Основните обекти на промишлеността в общината са ситуирани 

в град Главиница. Най-голямото предприятие е „Стройтехника“ АД, което произвежда 

въздушни и бутални компресори, връзки за тръбно скеле и варогасилки. Продукцията на 

“Стройтехника” АД е ориентирана както за вътрешния, така и за външния пазар. 

Ръководството на дружеството оперативно прилага стратегия за навлизане на пазарите на 

Турция и Македония и други страни на Балканите, предстои разкриване на 

представителство в Република Турция . други предприятия в града са: "Първи май" АД, 

което произвежда мебели, оградни мрежи, спортни мрежи, китеници, промишлени стоки. 

Също така извършва и дърводелски, коларо-железарски, шлосерски и др. услуги; "Старт 

97" ООД, град Главиница, има производствена дейност в областта на хляба и хлебните 

продукти; ПК "Агрострой-94", град Главиница, се занимава с бетонови и варови разтвори; 

"Аполо-33" ООД  град Главиница  произвежда сирене; ЕТ "Сяров", град Главиница, има 

производствена дейност в областта на мебелите: маси, столове, къщички за кучета, 

кошници и др. от ракита. Закрити са и не функционират дървопреработвателната фабрика 

и консервен комбинат. Заети лица има в сферата на услугите, на здравеопазването, 

транспорта и съобщенията. В града има няколко земеделски кооперации: ЗК “Триумф“, 

ЗК”Лазур-94”; „Агро-93” ООД. 
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Обществено обслужване:   

Образование и детски градини: В града се намира единственото средно училище с 

гимназиален клас – СОУ „Васил Левски“. Предучилищното образование е представено от 

ЦДГ “Св.св. Кирил и Методий“, която има филиал в с. Черногор. Към момента наличните 

обекти на системата на образованието задоволяват нуждите на населението. 

Здравеопазване: В града е поликлиниката на общината, в която освен 

общопрактикуващи лекари има осигурени кабинети за кардиолиг, УНГ, хирург и др. 

специалности, както и стоматолог. Към поликлиниката има център за спешна медицинска 

помощ. В града има пет броя частни медицински кабинета. В общината няма лечебни 

заведения за специализирана болнична и извънболнична помощ. Има недостиг от 

медицински кадри и социални работници. Материалната база е в лошо състояние и се 

нуждае от основен ремонт и обновяване.   

Социални услуги: Голямата част от социалните услуги в общината са концентрирани 

в град Главиница. Има социален домашен патронаж, Защитеното жилище за лица с 

психични разстройства е разкрито през 2011 г., Социален учебно-професионален център е 

с капацитет от 50 места,  Център за временно настаняване с капацитет 7 места. 

Търговия и заведения за обществено хранене: В града функционират общински 

пазар, магазини за хранителни и промишлени стоки, заведения за хранене и развлечения;  

Транспорт и съобщения: Градът е свързан с редовни автобусни линии с останалите 

села в общината, както и с общинския център и съседните общини. Има една пощенска 

станция. 

Културни дейности: В града функционира НЧ “Христо Ботев“, в което има 

библиотека, школи  и състави за художествена самодейност и музейна сбирка. 

Спорт: Спортните обекти са градският стадион и спортна зала. Обектът е в процес 

на обновяване по оперативна ПРСР 2007-2014. 

Инвестиционни проекти свързани с устройството на територията в процес на 

изпълнение и/или в процес на кандидатстване: Реконструкция и изграждане на спортен 

център в УПИ VІІ-426 за спортен комплекс – в процес на реализация. В проектна готовност 

са „Реконструкция на централни площадки и реконструкция на тротоари по улица 
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„Витоша” и „Оборище“; Реконструкция централния водопровод; Внедряване на мерки за 

енергийна ефективност в Читалище “Христо Ботев“, град Главиница; ЦНСТ за лица с 

умствена изостаналост. 

Територията на населеното място е обзаведена в достатъчна степен с елементи на 

функционалните системи, предвид броя на населението и тенденциите в демографското 

развитие. Няма интерес към града за вилен отдих и туризъм. 

 

Село БАЩИНО  

SLS07 ЕКАТТЕ  код община 

03017 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ землище, кв.км 12,2 7 Категория на населеното място 

 
 

Фигура 28. Сателитно изображение на село Бащино 

Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: Село 

Бащино се намира на 14 км североизточно от град Главиница. Разположено е на  80-100 

м.н.в., землището му заема 12.2 км2 или 2,5% от територията на общината. На югоизток 

селището е ограничено от горски масив, докато на североизток има налични терени 

подходящи за развитие на земеделие. На запад от селото се намира микроязовир „Бащино“. 

Транспортна достъпност: Транспортната достъпност на селото се осъществява 

чрез общински път SLS 2023 / SLS1024, Сокол – Босна/ – Бащино, който го свързва при с. 

Сокол с път III-235 Окорш – Паисиево – Звенимир – Главиница – Подлес – Сокол – 

Зафирово – Малък Преславец – пристанище Малък Преславец, който е една от основните 

комуникационни оси на общината. Селото е в тупиково отклонение. 

Административна единица: Кметско наместничество, категория „много малки 

села“ 
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Пространствена структура, урбанизирана територия и планова осигуреност:  

Селището е с компактна структура, състояща се от три основни почти успоредни 

улици и обособено публично пространство, около което са разположени обществените 

сгради. С изключение на централното публично пространство, територията на селото е 

застроена с нискоетажно свободно разположено в поземлените имоти основно застрояване 

с жилищни функции – къщи на един и два етажа. Гъстотата и интензивността на 

застрояването са ниски и са под нормативните за жилищна зона с малка височина. 

Обществено-обслужващите сгради също са на два етажа. Има неусвоени урбанизирани 

пространства. Урбанизираните терени задоволяват потребностите на населеното място по 

отношение на площи за различните функционални системи.  За територията на селото е 

изработен единствено план за улична регулация от 1957г. Планът е с изтекъл срок на 

действие, изработен е преди повече от петдесет години. Население и обитаване, наличен 

жилищен фонд: Броят на населението към 2013 г. по данни от НСИ е 175 души. 

Населението намалява и застарява. 

Жилищният фонд е изграден основно в периода 1950-1970г. Строителството е 

предимно масивно, свободно нискоетажно застрояване от еднофамилни къщи. Необитаеми 

са  13% от жилищата. 

Икономика и труд: В селото има земеделска кооперация: ЗК ”Патраклъ”, която 

разполага с един комбайн и два трактора. 

Обществено обслужване:   

Образование и детски градини:  В селото няма училище и детска градина. 

Здравеопазване: В селото няма здравна служба. Населението се обслужва в с.Сокол   

Търговия и заведения за обществено хранене: Няма обекти на тези системи.  

Транспорт и съобщения: До селото има редовна автобусна линия.  

Културни дейности: В селото функционира Народно читалище “Бъднина” – 

с.Бащино 

Спорт: Няма спортни обекти. 

Територията на населеното място е обзаведена в достатъчна степен с елементи на 

функционалните системи, предвид броя на населението и тенденциите в демографското 

развитие. Няма интерес към селото за вилен отдих и туризъм. Инвестиционни проекти 
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свързани с устройството на територията в процес на изпълнение и/или в процес на 

кандидатстване не са предвидени. 

 

Село БОГДАНЦИ  SLS07 - 02 ЕКАТТЕ  код община/кметство 

04670 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ землище, кв.км 26,2 6 Категория на населеното място 

 

 
Фигура 29. Сателитно изображение на село Богданци 

Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: Село 

Богданци се намира на 16 км. северозападно от град Главиница. Разположено е в близост 

до селата Зафирово и Косара. Селото се намира на 100-120 м н.в., землището му заема 26.2 

км2 или 5,44% от територията на общината.  

Транспортна достъпност: Транспортната достъпност на селото се осъществява 

чрез второкласен път от РПМ ІІ-21 „Русе – Тутракан - Силистра”, който преминава през 

територията му в посока изток – запад. 

Административна единица: Кметство 

Пространствена структура, урбанизирана територия и планова осигуреност: 

Селището е с компактна структура и осъществява връзка с другите населени места в 

общината чрез път РПМ ІІ-21 „Русе – Тутракан - Силистра”, който преминава през 

територията му в посока изток – запад и го разделя, като по-голямата част от селото остава 

от северната му страна. С изключение на централното публично пространство, територията 

на селото е застроена с нискоетажно свободно разположено в поземлените имоти основно 
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застрояване с жилищни функции – къщи на един и два етажа. Гъстотата и интензивността 

на застрояването са ниски и са под нормативните за жилищна зона с малка височина. 

Обществено-обслужващите сгради също са на два етажа. Урбанизираните терени 

задоволяват потребностите на населеното място по отношение на площи за различните 

функционални системи. Има възможност за уплътняване на терените на бившия стопански 

двор на селото и използването им за икономически дейности при проявен интерес. 

Възможностите за пространствено развитие на селищната структура не са ограничени от 

характера на релефа, но са ограничени от непосредствената близост на обработваеми 

земеделски земи с висока категория. 

За територията на селото е изработен единствено регулационен план от 1955г. 

Планът е с изтекъл срок на действие, изработен е преди повече от петдесет години. 

В землището на селището са разположени терени за активно земеделие. Селищната 

структура има силно изразени връзки с населеното място Търновци на север и селата 

Зафирово и Коларово на юг. 

Население и обитаване, наличен жилищен фонд: Броят на населението към 2013 

г. по данни от НСИ е 619 души. Населението намалява и застарява. 

Жилищният фонд е изграден основно в периода 1950-1970г. Строителството е 

предимно масивно, свободно нискоетажно застрояване от еднофамилни къщи. Необитаеми 

са 16% от жилищата. 

Икономика и труд:  В селото има земеделска кооперация: ЗК”Дружба-94“, която 

разполага с 1 комбайн и 3 трактора с пълен инвентар. 

Обществено обслужване:   

Образование и детски градини: Наскоро е закрито началното училище. Децата 

посещават училището в с.Зафирово. Детската градина е филиал на ДГ в с.Зафирово.  

Здравеопазване: В селото няма здравна служба. Населението се обслужва в 

с.Зафирово. 

Търговия и заведения за обществено хранене: В селото функционира магазин за 

хранителни и промишлени стоки.  

Транспорт и съобщения: До селото има редовна автобусна линия. Има една 

пощенска станция.  

Културни дейности: В селото функционира Народно читалище “Отец Паисий” – 

с.Богданци 

В селото няма обекти на спорта,  социалните услуги и туризма. В близост до селото 

на североизток има могила, която не е изследвана. 
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Територията на населеното място е обзаведена в достатъчна степен с елементи на 

функционалните системи, предвид броя на населението и тенденциите в демографското 

развитие. Няма интерес към селото за вилен отдих и туризъм. Инвестиционни проекти 

свързани с устройството на територията в процес на изпълнение и/или в процес на 

кандидатстване не са предвидени. 

Село ВЪЛКАН  SLS07 - 26 ЕКАТТЕ  код община/кметство 

12440 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ землище, кв.км 12,3 6 Категория на населеното място 
 

 
Фигура 30. Сателитно изображение на село Вълкан. 

Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: Село 

Вълкан се намира на 11 км. от общинския център – град Главиница. Разположено е на 63 

м. н. в., землището му заема 12.3 км2   или  2.55% от територията на общината. На изток от 

селото е разположен обширен горски масив. Прилежащите земи  са подходящи за 

земеделие, като част от тях се използват за отглеждане на трайни насаждения. 

Транспортна достъпност: Транспортната достъпност на селото се осъществява 

чрез път републикански път III-235 Окорш – Паисиево – Звенимир – Главиница – Подлес 

– Сокол – Зафирово – Малък Преславец – пристанище Малък Преславец, на юг от град 

Главиница.  

Административна единица: Кметство 

Пространствена структура, урбанизирана територия и планова осигуреност: 
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Селището се характеризира с компактна структура, разположена по трасетата на 

двете комуникационни оси, пресичащи се на територрията му и свързващи селото с с. Зебил 

и останалите селища в общината. С изключение на централното публично пространство, 

територията на селото е застроена с нискоетажно свободно разположено в поземлените 

имоти основно застрояване с жилищни функции – къщи на един и два етажа. Гъстотата и 

интензивността на застрояването са ниски и са под нормативните за жилищна зона с малка 

височина. Обществено-обслужващите сгради също са на два етажа. Урбанизираните терени 

задоволяват потребностите на населеното място по отношение на площи за различните 

функционални системи. Има възможност за уплътняване на терените на бившия стопански 

двор на селото и използването им за икономически дейности при проявен интерес. 

Възможностите за пространствено развитие на селищната структура не са ограничени от 

характера на релефа, но са ограничени от непосредствената близост на обработваеми 

земеделски земи с висока категория. 

За територията на селото е изработен единствено регулационен план от 1983г. 

Планът е с изтекъл срок на действие, изработен е преди повече от двадесет години. 

Население и обитаване, наличен жилищен фонд: Броят на населението към 2013 

г. по данни от НСИ е 331 души. Населението намалява и застарява. 

Жилищният фонд е изграден основно в периода 1950-1970г. Строителството е 

предимно масивно, свободно нискоетажно застрояване от еднофамилни къщи. Необитаеми 

са  8,5% от жилищата. 

Икономика и труд:  В селото няма земеделска кооперация. Има два стопански двора 

в южната част и множество оранжерии. 

Обществено обслужване:   

Образование и детски градини:  В селото няма училище и детска градина. Децата 

получават образование в с. Листец и детска градина в с. Зебил. 

Здравеопазване: В селото няма здравна служба. Населението се обслужва в с. 

Листец. 

Търговия и заведения за обществено хранене: В селото функционира смесен 

магазини за хранителни и промишлени стоки,;  

Транспорт и съобщения: До селото има редовна автобусна линия. Има една 

пощенска станция.  

Културни дейности: В селото функционира Народно читалище “Светлина” 

Спорт: В селото има футболно игрище. 
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В селото няма обекти на  социалните услуги и туризма. Територията на населеното 

място е обзаведена в достатъчна степен с елементи на функционалните системи, предвид 

броя на населението и тенденциите в демографското развитие. Няма интерес към селото за 

вилен отдих и туризъм. Инвестиционни проекти свързани с устройството на територията в 

процес на изпълнение и/или в процес на кандидатстване не са предвидени. 

 

 

 

Село ДИЧЕВО  SLS07 - 04 ЕКАТТЕ  код община/кметство 

21230 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ землище, кв. км. 13,1 6 Категория на населеното място 

 

 
Фигура 31. Сателитно изображение на село Дичево 

 

Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: Село 

Дичево се намира на 9.2 км от град Главиница, разположено в близост до селата Коларово, 

Суходол и Сокол. Надморската височина на селото е от 100 до 150 м., землището му заема 

13.1 км2  или  2.72% от територията на общината. Специфичната функция на населеното 

място е обитаване и труд. 

Транспортна достъпност:  Достъпът до селото се осъществява по общински път 

SLS1026/III - 235, Главиница - Зафирово/ Сокол - Дичево - Коларово /II-21/, като чрез път  
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III-235 Окорш – Паисиево – Звенимир – Главиница – Подлес – Сокол – Зафирово – Малък 

Преславец – пристанище Малък Преславец, се свързва с общинския център и останалите 

населени места в общината. В североизточната и югозападната част на селото се намират 

водоеми 1. с. Дичево - Местност “Водоем” – 103 дка; 2. с. Дичево – Местност “Водоем” – 

6 дка; 3. с. Дичево - Местност “Водоем” – 10 дка. 

Административна единица: Кметство 

Пространствена структура, урбанизирана територия и планова осигуреност:  

Селото има компактна структура, тангирана от пътната връзка от запад – югозапад. 

Публичното пространство е разположено ексцентрично на изток от геометричния център 

на селото. Около него са разположени сградите на кметството, училището и джамията, в 

близост е църквата, която е в изключително лошо състояние. С изключение на централното 

публично пространство, територията на селото е застроена с нискоетажно свободно 

разположено в поземлените имоти основно застрояване с жилищни функции – къщи на 

един и два етажа. Гъстотата и интензивността на застрояването съответстват на 

нормативните за жилищна зона с малка височина. Обществено-обслужващите сгради са на 

два до три етажа. Урбанизираните терени задоволяват потребностите на населеното място 

по отношение на площи за различните функционални системи. Има възможност за 

уплътняване на терените на бившия стопански двор на селото, разположен от запад извън 

територията, и използването им за икономически дейности при проявен интерес. 

Възможностите за пространствено развитие на селищната структура не са ограничени от 

характера на релефа, но са ограничени от непосредствената близост на обработваеми 

земеделски земи с висока категория. 

За територията на селото е изработен единствено регулационен план от 1957г. 

Планът е с изтекъл срок на действие, изработен е преди повече от петдесет години.  

Население и обитаване, наличен жилищен фонд: Броят на населението към 2013 

г. по данни от НСИ е  415 души. Населението намалява и застарява. 

Жилищният фонд е изграден основно в периода 1950-1970г. Строителството е 

предимно масивно, свободно нискоетажно застрояване от еднофамилни къщи. Необитаеми 

са  25% от жилищата. 

Икономика и труд:  В селото няма земеделска кооперация. 

Обществено обслужване:   

Образование и детски градини:  В селото няма училище, закрито е. Има детска 

градина като филиал на ЦДГ “Васил Левски“ в с. Зафирово. 

Здравеопазване: В селото има здравна служба. Населението се обслужва от лекаря 

на с. Сокол. 
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Търговия и заведения за обществено хранене: В селото функционират магазини за 

хранителни и промишлени стоки;  

Транспорт и съобщения: До селото има редовна автобусна линия. Има една 

пощенска станция. 

Културни дейности: В селото функционира Народно читалище “Христо Ботев” – с. 

Дичево  

Спорт: Спортните обекти са футболно игрище. 

В селото няма обекти на  социалните услуги и туризма. Територията на населеното 

място е обзаведена в достатъчна степен с елементи на функционалните системи, предвид 

броя на населението и тенденциите в демографското развитие. Няма интерес към селото за 

вилен отдих и туризъм. Инвестиционен проект, свързан с устройството на територията в 

проектна готовност е „Реконструкция на централен водопровод“ по ПРСР. 

 

Село ДОЛНО РЯХОВО  SLS07 - 24 ЕКАТТЕ  код община/кметство 

22798 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ землище, кв. км 13,1 7 Категория на населеното място 
 
 

 
Фигура 32. Сателитно изображение на село Долно Ряхово. 

Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: Село 

Долно Ряхово е разположено на  63 м. н. в., землището му заема 25.528 км2   или  5.3% от 

територията на общината. Намира се на 22.2 км от общинския център – град Главиница и 

2.2 км от река Дунав. Разположено е по долината на река в хълмиста местност. 

Специфичната функция на населеното място е обитаване и труд. 
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Транспортна достъпност: Транспортната достъпност на селото се осъществява 

чрез отклонение от път от РПМ ІІІ-235 Окорш – Паисиево – Звенимир – Главиница – Подлес 

– Сокол – Зафирово – Малък Преславец – пристанище Малък Преславец, който свързва 

населеното място с общинския център и останалите села в общината. Транспортната 

достъпност до село Долно Ряхово се осъществява посредством общински път SLS2027 /III 

- 235, Зафирово - Малък Преславец/ - Долно Ряхово – пристанище Малък Преславец. 

Административна единица: Кметство 

Пространствена структура, урбанизирана територия и планова осигуреност:  

Селището е с линейна структура развита по протежението на речното корито и пътя.. 

Селището се характеризира с ясно обособен център, в който са разположени сградите на 

кметството, училището и детската градина, смесен магазин и търговски обект, читалището. 

На север пространственото развитието на териториалната му структура се лимитира от 

горски масиви, които от една страна са естествен ограничител, а от друга предоставят 

рекреационна среда. На изток и запад са разположени  земеделски терени. С изключение на 

централното публично пространство, територията на селото е застроена с нискоетажно 

свободно разположено в поземлените имоти основно застрояване с жилищни функции – 

къщи на един и два етажа. Гъстотата и интензивността на застрояването са ниски и са под 

нормативните за жилищна зона с малка височина. Обществено-обслужващите сгради също 

са на два етажа. Урбанизираните терени задоволяват потребностите на населеното място по 

отношение на площи за различните функционални системи.  

За територията на селото е изработен единствено регулационен план от 1951г. 

Планът е с изтекъл срок на действие, изработен е преди повече от петдесет години.  

Население и обитаване, наличен жилищен фонд: Броят на населението към 2013 

г. по данни от НСИ е 310 души. Населението намалява и застарява. 

Жилищният фонд е изграден основно в периода 1950-1970г. Строителството е 

предимно масивно, свободно нискоетажно застрояване от еднофамилни къщи. Необитаеми 

са  34% от жилищата. 

Икономика и труд:  В селото няма земеделска кооперация. 

Обществено обслужване:   

Образование и детски градини:  В селото няма училище, закрито е. Детската градина 

е филиал на ЦДГ “Васил Левски“ в с. Зафирово. 

Здравеопазване: В селото няма здравна служба. Населението се обслужва в с. 

Зафирово. 

Търговия и заведения за обществено хранене: В селото функционират магазини за 

хранителни и промишлени стоки;  
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Транспорт и съобщения: До селото има редовна автобусна линия. Има една 

пощенска станция. 

Културни дейности: В селото функционира Народно читалище “Стефан Караджа” – 

с. Долно Ряхово  

В селото няма обекти на спорта,  социалните услуги и туризма. Територията на 

населеното място е обзаведена в достатъчна степен с елементи на функционалните системи, 

предвид броя на населението и тенденциите в демографското развитие. Няма интерес към 

селото за вилен отдих и туризъм. Инвестиционни проекти свързани с устройството на 

територията в процес на изпълнение е „Почистване на речното корито“ по ОПРР. 

 

 

Село ЗАРИЦА  SLS07 - 25 ЕКАТТЕ  код община/кметство 

31406 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ землище, кв.км 15,7 6 Категория на населеното място 

 

 
Фигура 33. Сателитно изображение на село Зарица. 

 

Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение:  

Село Зарица се намира на 17 км югоизточно от общинския център град Главиница, 

в края на тупиково отклонение през с. Звенимир Разположено е на около 180-200 м. н. в., 

землището му заема 15.7 км2 или 3.26% от територията на общината. Теренът е хълмист. 
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Територията на селото е заобиколена от горски масиви от север и североизток, има два 

водоема. Специфичната функция на населеното място е обитаване и труд.  

Транспортна достъпност: Транспортната достъпност на селото се осъществява 

чрез общински път SLS1022 / III-235, Паисиево – Главиница/ Звенимир - Зарица, който чрез 

РПМ III-235 Окорш – Паисиево – Звенимир – Главиница – Подлес – Сокол – Зафирово – 

Малък Преславец – пристанище Малък Преславец свързва населеното място с общинския 

център и останалите села в общината. 

Административна единица: Кметство 

Пространствена структура, урбанизирана територия и планова осигуреност:  

Селището е с компактна структура, ясно обособен център и радиална улична мрежа. 

Публичното пространство е с издължена форма и в него са разположени сградите на 

кметството, читалището и търговски обекти. С изключение на централното публично 

пространство, територията на селото е застроена с нискоетажно свободно разположено в 

поземлените имоти основно застрояване с жилищни функции – къщи на един и два етажа. 

Гъстотата и интензивността на застрояването са ниски и са под нормативните за жилищна 

зона с малка височина. Обществено-обслужващите сгради също са на два етажа. 

Урбанизираните терени задоволяват потребностите на населеното място по отношение на 

площи за различните функционални системи. Има възможност за уплътняване на терените 

на бившия стопански двор на селото и използването им за икономически дейности при 

проявен интерес. На изток развитието на териториалната му структура се лимитира от 

горски масиви, които от една страна са естествен ограничител, а от друга предоставят 

рекреационна среда. На север и запад са разположени земеделски терени. 

За територията на селото е изработен единствено регулационен план от 1993г. 

Планът е с изтекъл срок на действие, изработен е преди повече от двадесет години.  

Население и обитаване, наличен жилищен фонд: Броят на населението към 2013 

г. по данни от НСИ е  426 души. Населението намалява и застарява. 

Жилищният фонд е изграден основно в периода 1950-1970г. Строителството е 

предимно масивно, свободно нискоетажно застрояване от еднофамилни къщи.  Селото е 

единственото в общината без необитаеми жилищата. 

Икономика и труд:  В селото има земеделска кооперация: ЗК ”Съгласие”, която 

разполага с 1 комбайн и 3 трактора с пълен инвентар. 

Обществено обслужване:   

Образование и детски градини:  В селото няма училище и детска градина. 
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Здравеопазване: В селото няма здравна служба. Населението се обслужва в с. 

Звенимир. 

Търговия и заведения за обществено хранене: В селото има магазини за хранителни 

и промишлени стоки и заведение за хранене.  

Транспорт и съобщения: До селото има редовна автобусна линия.  

Културни дейности: В селото функционира Народно читалище “Мехмед Джон”   

В селото няма обекти на спорта,  социалните услуги и туризма. Територията на 

населеното място е обзаведена в достатъчна степен с елементи на функционалните системи, 

предвид броя на населението и тенденциите в демографското развитие. Няма интерес към 

селото за вилен отдих и туризъм. Инвестиционни проекти свързани с устройството на 

територията в процес на изпълнение и/или в процес на кандидатстване не са предвидени. 

 

 

Село ЗАФИРОВО  SLS07 - 06 ЕКАТТЕ  код община/кметство 

30377 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ землище, кв. км 34,5 5 Категория на населеното място 
 

 
Фигура 34. Сателитно изображение на село Зафирово. 

 

Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: Село 

Зафирово е най-голямото по площ населено място в община Главиница и е с най-голям 

брой жители след град Главиница. То се намира на 12.1 км северно от общинския център 
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на второкласен път от РПМ ІІ-21 „Русе – Тутракан - Силистра”. Надморската му височина 

е от 100 до 150 м. Урбанизираните територии граничат с големи площи обработваеми 

земеделски земи, като по северозападната граница на селото има и горски масиви. 

Селищната територия е разположена изцяло от северозапад на второкласен път от РПМ ІІ-

21 „Русе – Тутракан - Силистра”. Специфичната функция на населеното място е вторичен 

общински обслужващ център. 

Транспортна достъпност: Транспортната достъпност на селото се осъществява 

чрез второкласен път от РПМ ІІ-21 „Русе – Тутракан - Силистра”, който преминава през 

територията на общината и населеното място. На територията на селото се пресичат двете 

основни комуникационни оси на общината: второкласен път от РПМ ІІ-21 „Русе – 

Тутракан - Силистра” с посока изток – запад,  път III-235 Окорш – Паисиево – Звенимир – 

Главиница – Подлес – Сокол – Зафирово – Малък Преславец – пристанище Малък 

Преславец с посока север – юг. Пресичането на двете оси е в източния край на селото. В 

землището на селото има четири водоема: с. Зафирово – местност “Челаркосу” – 60 дка; 

с. Зафирово – местност “Богдански блок” – 65 дка; с. Зафирово – местност “Амзова курия” 

– 77 дка; с. Зафирово – местност “Водоем” – 11 дка. 

Административна единица: Кметство 

Пространствена структура, урбанизирана територия и планова осигуреност:  

Село Зафирово има компактна пространствена структура и обособени две публични 

пространства. Комуникационната система се състои от мрежа от обслужващи улици, като 

основни са две комуникационни оси – второкласен Републикански път II-21/ Русе – 

Силистра/ и  Републикански път III-235 Окорш – Паисиево – Звенимир – Главиница – 

Подлес – Сокол – Зафирово – Малък Преславец – пристанище Малък Преславец, които 

минават периферно на територията на селото. Публичните пространства са разположени в 

геометричния център на територията. Единият център е административно – търговски, а 

другият е културно – образователен и религиозен. С изключение на централното публично 

пространство, територията на селото е застроена с нискоетажно свободно разположено в 

поземлените имоти основно застрояване с жилищни функции – къщи на един и два етажа. 

Гъстотата и интензивността на застрояването са ниски и са под нормативните за жилищна 

зона с малка височина, поради големите по площ парцели. Обществено-обслужващите 

сгради също са на два етажа. Урбанизираните терени задоволяват потребностите на 

населеното място по отношение на площи за различните функционални системи. Обособена 

е производствена зона в югозападния край на селото непосредствено на път II-21. Има 

възможност за уплътняване на терените им, както и на терена на бившия стопански двор на 

селото, разположен в източния край, и използването им за икономически дейности при 
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проявен интерес. Възможностите за пространствено развитие на селищната структура не са 

ограничени от характера на релефа, но са ограничени от непосредствената близост на 

обработваеми земеделски земи с висока категория. 

За територията на селото е изработен единствено регулационен план от 1985г. 

Планът е с изтекъл срок на действие, изработен е преди повече от двадесет години.  

Население и обитаване, наличен жилищен фонд: Броят на населението към 2013 

г. по данни от НСИ е 827 души. Населението намалява и застарява. 

Жилищният фонд е изграден основно в периода 1950-1970г. Строителството е 

предимно масивно, свободно нискоетажно застрояване от еднофамилни къщи. Необитаеми 

са  29% от жилищата. 

Икономика и труд:  В селото има функциониращи предприятия и кооперации. 

Земеделската кооперация е ЗК “Ген. Атила Зафиров”, която разполага с 4 комбайна и 8 

трактора с пълен инвентар. ЕТ "Прима-Веселин Василев" с. Зафирово  се занимава с 

хлебопроизводство. Има птицеферма в северозападния участък на зоната. Непосредствено 

на пътя е „Пътперфект Т“АД. ЕТ „Титан – Ангел Кънев“ има голяма по площ 

производствена площадка. 

Обществено обслужване:   

Образование и детски градини:  В селото се намира ОУ “Иван Вазов“, чиято сграда 

е обновена. ЦДГ “Васил Левски“ обслужва селото и има филиали в още три села – Дичево, 

Богданци и Долно Ряхово. Към момента наличните обекти на системата на образованието 

задоволяват нуждите на населението. 

Здравеопазване: В селото има поликлиника, която обслужва още пет села има 

кабинети на общопрактикуващи лекари и стоматолог. Осигурено е седмичен прием и от 

други специалисти.   

Търговия и заведения за обществено хранене: В селото функционират магазини за 

хранителни и промишлени стоки, заведения за хранене и развлечения;  

Транспорт и съобщения: До селото има редовна автобусна линия. Има една 

пощенска станция. 

Културни дейности: В селото функционира Народно читалище “Христо Ботев” – с. 

Зафирово, в което има исторически музей с четири зали. 

Спорт: Спортните обекти са две футболни игрища и спортна зала. 
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Инвестиционни проекти свързани с устройството на територията в етап 

проектна готовност за кандидатстване: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност 

в ЦДГ-Зафирово“ по ПРСР. 

Територията на населеното място е обзаведена в достатъчна степен с елементи на 

функционалните системи, предвид броя на населението и тенденциите в демографското 

развитие. Няма интерес към селото за вилен отдих и туризъм. 

 

Село ЗВЕНИМИР  SLS07 - 07 ЕКАТТЕ  код община/кметство 

30507 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ землище, кв. км 9,9 6 Категория на населеното място 
 

 
Фигура 35. Сателитно изображение на село Звенимир. 

Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: Село 

Звенимир се намира  на 14 км. югоизточно от общинския център. Разположено е  на  около 

200 м. н. в., землището му заема 9.9 км2 или 2.05% от територията на общината. През 

територията му минава път от РПМ III-235 Окорш – Паисиево – Звенимир – Главиница – 

Подлес – Сокол – Зафирово – Малък Преславец – пристанище Малък Преславец и 

общински път SLS1022 / III-235, Паисиево – Главиница/ Звенимир - Зарица. Селото има 

водоем в непосредствена близост  и водонапорна кула на север. Специфичната функция на 

населеното място е обитаване и труд.  

Транспортна достъпност: Транспортната достъпност на селото се осъществява 

чрез път от РПМ III-235 Окорш – Паисиево – Звенимир – Главиница – Подлес – Сокол – 

Зафирово – Малък Преславец – пристанище Малък Преславец, който свързва населеното 

място с общинския център и останалите села в общината.  
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Административна единица: Кметство 

Пространствена структура, урбанизирана територия и планова осигуреност:  

Селището е с относително компактна структура и осъществява връзка с другите 

населени места в общината чрез републикански път III-235 и чрез общински път SLS1022 / 

III-235, Паисиево – Главиница/ Звенимир - Зарица, който преминава през територията на 

населеното място. Селището се характеризира с ясно обособен център около който са 

групирани обществените сгради. С изключение на централното публично пространство, 

територията на селото е застроена с нискоетажно свободно разположено в поземлените 

имоти основно застрояване с жилищни функции – къщи на един и два етажа. Гъстотата и 

интензивността на застрояването са ниски и съответстват на нормативните за жилищна зона 

с малка височина. Обществено-обслужващите сгради също са на два етажа. 

Урбанизираните терени задоволяват потребностите на населеното място по отношение на 

площи за различните функционални системи. Има възможност за уплътняване на терените 

на бившия стопански двор на селото и използването им за икономически дейности при 

проявен интерес. Обособени са производствени терени от север и североизток. 

Възможностите за пространствено развитие на селищната структура не са ограничени от 

характера на релефа, но са ограничени от непосредствената близост на обработваеми 

земеделски земи с висока категория. На запад са разположени горски масиви. 

За територията на селото е изработен единствено регулационен план от 1994г. 

Планът е с изтекъл срок на действие, изработен е преди повече от двадесет години.  

Население и обитаване, наличен жилищен фонд: Броят на населението към 2013 

г. по данни от НСИ е 357 души. Населението намалява и застарява. 

Жилищният фонд е изграден основно в периода 1950-1970г. Строителството е 

предимно масивно, свободно нискоетажно застрояване от еднофамилни къщи. Необитаеми 

са 5,5% от жилищата. 

Икономика и труд:  В селото има земеделска кооперация: ЗК ”Айват”, която 

разполага с 1 комбайн и 1 трактор с пълен инвентар. 

Обществено обслужване:   

Образование и детски градини:  В селото няма училище. Детската градина обслужва 

и съседните села и има филиали в с. Зебил и с. Листец. Към момента наличните обекти на 

системата на образованието задоволяват нуждите на населението. 
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Здравеопазване: В селото има център за лекарски практики, които обслужват и 

съседните села Зебил и Зарица. 

Търговия и заведения за обществено хранене: В селото функционират магазини за 

хранителни и промишлени стоки;  

Транспорт и съобщения: До селото има редовна автобусна линия. Има една 

пощенска станция. 

Културни дейности: В селото функционира Народно читалище “Светлина”  

Спорт: Спортните обекти са едно футболно игрище. 

В селото няма обекти на социалните услуги и туризма. Територията на населеното 

място е обзаведена в достатъчна степен с елементи на функционалните системи, предвид 

броя на населението и тенденциите в демографското развитие. Няма интерес към селото за 

вилен отдих и туризъм. Инвестиционни проекти свързани с устройството на територията 

са: изпълнен проект “Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Пролет”. Не 

са подготвени други проекти. 

Село ЗЕБИЛ  SLS07 - 08 ЕКАТТЕ  код община/кметство 

30689 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ землище, кв. км 12,6 6 Категория на населеното място 

 
Фигура 36. Сателитно изображение на село Зебил. 

 

Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: Село Зебил 

се намира  на 14 км. южно от град Главиница. Разположено е на около 200-220 м. н. в., 

землището му заема 12.6 км2 или  2.62% от територията на общината. В близост до селото 

има два водоема. 

Транспортна достъпност: Транспортната достъпност на селото се осъществява 

чрез републикански път III-2305, който се свързва с РПМ III-235 Окорш – Паисиево – 
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Звенимир – Главиница – Подлес – Сокол – Зафирово – Малък Преславец – пристанище 

Малък Преславец при с.Вълкан и свързва населеното място с общинския център и 

останалите села в общината. 

Административна единица: Кметство 

Пространствена структура, урбанизирана територия и планова осигуреност:  

Селището е с линеарна структура с ясно обособен център, развита асиметрично 

спрямо комуникационната ос. Състои се от два дяла – същинското село и планиран квартал 

разположен между него и стопанския двор, който се намира на север от центъра. Около 

площадното пространства са разположени обществените сгради – кметство, поща, училище 

и детска градина. С изключение на централното публично пространство, територията на 

селото е застроена с нискоетажно свободно разположено в поземлените имоти основно 

застрояване с жилищни функции – къщи на един и два етажа. Гъстотата и интензивността 

на застрояването съответстват на нормативните за жилищна зона с малка височина. 

Обществено-обслужващите сгради също са на два етажа. Урбанизираните терени 

задоволяват потребностите на населеното място по отношение на площи за различните 

функционални системи. Има възможност за уплътняване на терените на бившия стопански 

двор на селото и използването им за икономически дейности при проявен интерес. 

Възможностите за пространствено развитие на селищната структура не са ограничени от 

характера на релефа, но са ограничени от непосредствената близост на обработваеми 

земеделски земи с висока категория. На изток и запад са разположени горски масиви. 

За територията на селото е изработен единствено регулационен план от 1960г.. 

Планът е с изтекъл срок на действие, изработен е преди повече от двадесет години.  

Население и обитаване, наличен жилищен фонд: Броят на населението към 2013 

г. по данни от НСИ е 660 души. Населението намалява и застарява. 

Жилищният фонд е изграден основно в периода 1950-1970г. Строителството е 

предимно масивно, свободно нискоетажно застрояване от еднофамилни къщи. Необитаеми 

са  9% от жилищата. 

Икономика и труд:  В селото няма земеделска кооперация. Земята е разпокъсана на 

малки части и се обработва индивидуално. 

Обществено обслужване:   
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Образование и детски градини:  В селото няма училище, закрито е. Има ЦДГ 

“Кокиче“, чиято сграда е обновена с финансиране по ОПРР. Към момента наличните обекти 

на системата на образованието задоволяват нуждите на населението. 

Здравеопазване: В селото има здравна служба, която осигурява посещение на лекар 

от с. Звенимир. 

Търговия и заведения за обществено хранене: В селото функционират магазини за 

хранителни и промишлени стоки, заведения за хранене и развлечения;  

Транспорт и съобщения: До селото има редовна автобусна линия. Има една 

пощенска станция. 

Културни дейности: В селото функционира Народно читалище “Христо Ботев”  

Спорт: Спортните обекти са едно футболно игрище. 

В селото няма обекти на социалните услуги и туризма. Територията на населеното 

място е обзаведена в достатъчна степен с елементи на функционалните системи, предвид 

броя на населението и тенденциите в демографското развитие. Няма интерес към селото за 

вилен отдих и туризъм. Инвестиционни проекти свързани с устройството на територията в 

процес на изпълнение и/или в процес на кандидатстване не са предвидени. 

 

Село КАЛУГЕРЕНЕ  SLS07 - 10 ЕКАТТЕ  код община/кметство 

35554 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ землище, кв.км  6,6 6 Категория на населеното място 
 

 
Фигура 37. Сателитно изображение на село Калугерене. 
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Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение:  

Село Калугерене се намира в непосредствена близост до град Главиница, на 2 км в 

източна посока. Разположено е  на  около 130-150 м. н. в., землището му заема 6.6 км2  или  

1.37% от територията на общината. Специфичната функция на населеното място е 

обитаване. На юг от селото е разположено летище на селскостопанската авиация. 

Транспортна достъпност: Транспортната достъпност на селото се осъществява 

чрез републикански път III-2307 Овен – Руйно – Яребица – Правда – Главиница, който го 

свързва директно с общинския център и е вторична комуникационна ос изток - запад на 

общината. 

Административна единица: Кметство 

Пространствена структура, урбанизирана територия и планова осигуреност:  

Селището е с компактна структура и осъществява връзка с другите населени места в 

общината чрез републикански път III-2307 Овен – Руйно – Яребица – Правда – Главиница. 

Характеризира се с ясно обособена централна част и богато озеленена улична мрежа. На юг 

от селото е разположено летище на селскостопанската авиация, а на север извън селищната 

територия е бившият стопански двор на селото. Около централното пространство са 

групирани търговски обекти, читалище, кметството, джамия, банкетна зала и др. С 

изключение на централното публично пространство, територията на селото е застроена с 

нискоетажно свободно разположено в поземлените имоти основно застрояване с жилищни 

функции – къщи на един и два етажа. Гъстотата и интензивността на застрояването 

съответстват на нормативните за жилищна зона с малка височина. Обществено-

обслужващите сгради също са на два етажа. Урбанизираните терени задоволяват 

потребностите на населеното място по отношение на площи за различните функционални 

системи. Има възможност за уплътняване на терените на бившия стопански двор на селото 

и използването им за икономически дейности при проявен интерес. Възможностите за 

пространствено развитие на селищната структура не са ограничени от характера на релефа, 

но са ограничени от непосредствената близост на обработваеми земеделски земи с висока 

категория. 

За територията на селото е изработен единствено регулационен план от 1955г. 

Планът е с изтекъл срок на действие, изработен е преди повече от двадесет години.  

Население и обитаване, наличен жилищен фонд: Броят на населението към 2013г. 

по данни от НСИ е 522 души. Населението намалява и застарява. 
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Жилищният фонд е изграден основно в периода 1950-1970г. Строителството е 

предимно масивно, свободно нискоетажно застрояване от еднофамилни къщи. Необитаеми 

са 7 % от жилищата. 

Икономика и труд:  В селото има земеделска кооперация: ЗК”Бъдеще-93”, която 

разполага с 1 комбайн и 3 трактора с пълен инвентар. ЕТ "Класис" с.Калугерене, извършва 

производство на хляб и сирене. 

Обществено обслужване:   

Образование и детски градини:  В селото се намира ЦДГ „Мир“. В селото няма 

училище, закрито е. Към момента наличните обекти на системата на образованието 

задоволяват нуждите на населението. 

Здравеопазване: В селото е осигурено посещение на лекар от с.Ножарево. 

Търговия и заведения за обществено хранене: В селото функционират магазини за 

хранителни и промишлени стоки, заведения за хранене и развлечения;  

Транспорт и съобщения: До селото има редовна автобусна линия.  

Културни дейности: В селото функционира Народно читалище “Светлина”. 

Спорт: Спортните обекти са едно футболно игрище. 

 

В селото няма обекти на социалните услуги и туризма. Територията на населеното 

място е обзаведена в достатъчна степен с елементи на функционалните системи, предвид 

броя на населението и тенденциите в демографското развитие. Няма интерес към селото за 

вилен отдих и туризъм. Инвестиционни проекти свързани с устройството на територията в 

процес на изпълнение и/или в процес на кандидатстване не са предвидени. Изпълнен е 

проект по ОПРР “Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Мир”.  

Село КОЛАРОВО  SLS07 - 11 ЕКАТТЕ  код община/кметство 

37993 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ землище, кв. км  21,4 6 Категория на населеното място 
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Фигура 38. Сателитно изображение на село Коларово. 

Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: Село 

Коларово е разположено на  100-150 м. н. в., землището му заема 21.4 км2   или 4.4% от 

територията на общината. Намира се на 15.2 км. от общинския център – град Главиница, на 

основната комуникационна ос на общината РПМ ІІ-21 „Русе – Тутракан – Силистра“ . 

Специфичната функция на населеното място е обитаване и труд. 

Административна единица: Кметство 

Пространствена структура, урбанизирана територия и планова осигуреност:  

Селището е с компактна структура и осъществява връзка с другите населени места в 

общината чрез републикански път II-21, който преминава през територията на селището. 

Прилежащите земи се използват предимно за земеделие. Структурата му се развива 

предимно от южната страна на пътя, където се намират кметството, училището и търговски 

обекти. В северната част се намира църквата. На пътя има газ-станция. Селото няма ясно 

обособено централно пространство. Обществените сгради са групирани около газ – 

станцията, като са ситуирани в богато озеленени терени. От запад до главния път има 

производствена зона.  С изключение на публичните пространства, територията на селото е 

застроена с нискоетажно свободно разположено в поземлените имоти основно застрояване 

с жилищни функции – къщи на един и два етажа. Гъстотата и интензивността на 

застрояването са ниски и съответстват на нормативните за жилищна зона с малка височина. 

Обществено-обслужващите сгради също са на два етажа. Урбанизираните терени 

задоволяват потребностите на населеното място по отношение на площи за различните 

функционални системи. Има възможност за развитие на производствена зона покрай 
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главния път, в близост до терените на бившия стопански двор на селото, за икономически 

дейности при проявен интерес. Възможностите за пространствено развитие на селищната 

структура не са ограничени от характера на релефа, но са ограничени от непосредствената 

близост на обработваеми земеделски земи с висока категория. 

За територията на селото е изработен единствено регулационен план от 1993г. 

Планът е с изтекъл срок на действие, изработен е преди повече от двадесет години.  

Население и обитаване, наличен жилищен фонд: Броят на населението към 2013г. 

по данни от НСИ е 338 души. Населението намалява и застарява. 

Жилищният фонд е изграден основно в периода 1950-1970г. Строителството е 

предимно масивно, свободно нискоетажно застрояване от еднофамилни къщи. Необитаеми 

са  27% от жилищата. 

Икономика и труд:  В селото няма земеделска кооперация. Стопанският двор е на 

„Агровин“ АД. На изток от селото има изградена фотоволтаична централа. 

Обществено обслужване:   

Образование и детски градини:  В селото няма училище и детска градина. 

Здравеопазване: В селото е осигурено  посещение на лекар от с. Зафирово. 

Търговия и заведения за обществено хранене: В селото функционират магазини за 

хранителни и промишлени стоки, заведения за хранене;  

Транспорт и съобщения: До селото има редовна автобусна линия. Има една 

пощенска станция. 

Културни дейности: В селото функционира Народно читалище “Св. Св. Кирил и 

Методий”   

В селото няма обекти на спорта,  социалните услуги и туризма. Територията на 

населеното място е обзаведена в достатъчна степен с елементи на функционалните системи, 

предвид броя на населението и тенденциите в демографското развитие. Няма интерес към 

селото за вилен отдих и туризъм. Инвестиционни проекти свързани с устройството на 

територията в процес на изпълнение и/или в процес на кандидатстване не са предвидени. 
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Село КОСАРА  SLS07 - 11 ЕКАТТЕ  код община/кметство 

38707 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ землище, кв. км  10,7 7 Категория на населеното място 

 

 
Фигура 39. Сателитно изображение на село Косара. 

Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение:  

Село Косара е разположено на  123 м. н. в., землището му заема 10.7 км2   или  2,2% 

от територията на общината. Намира се на 18.4 км. от общинския център – град Главиница.  

Транспортна достъпност: Транспортната достъпност на селото се осъществява 

чрез общински път SLS2025 / II-21, Тутракан – Зафирово/ - Косара, който се свързва с РПМ 

ІІ-21 „Русе – Тутракан - Силистра” при с. Богданци. 

Административна единица: Кметско наместничество 

Пространствена структура, урбанизирана територия и планова осигуреност:  

Селището е с компактна структура и две обособени публични пространства – едното 

е на спирката на обществения транспорт, а другото е около административната сграда на 

кметското наместничество. И на двете пространства са изградени търговски обекти, които 

не функционират. С изключение на публичните пространства, територията на селото е 

застроена с нискоетажно свободно разположено в поземлените имоти основно застрояване 

с жилищни функции – къщи на един етаж. Гъстотата и интензивността на застрояването са 

ниски и са под нормативните за жилищна зона с малка височина. Обществено-

обслужващите сгради са на един етаж. Стопанският двор е разположен от северозапад, на 

пътя, извън селищната територия. Урбанизираните терени задоволяват потребностите на 
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населеното място по отношение на площи за различните функционални системи. 

Възможностите за пространствено развитие на селищната структура не са ограничени от 

характера на релефа, но са ограничени от непосредствената близост на обработваеми 

земеделски земи с висока категория. Прилежащите земи се използват за активно земеделие. 

За територията на селото е изработен единствено регулационен план от 1957г. 

Планът е с изтекъл срок на действие, изработен е преди повече от двадесет години.  

Население и обитаване, наличен жилищен фонд: Броят на населението към 2013 

г. по данни от НСИ е 168 души. Населението намалява и застарява. 

Жилищният фонд е изграден основно в периода 1950-1970г. Строителството е 

предимно масивно, свободно нискоетажно застрояване от еднофамилни къщи. Необитаеми 

са  12% от жилищата. 

Икономика и труд:  В селото има земеделска кооперация: ЗК ”Косара - 92”, която 

разполага с 1 комбайн и 3 трактора с пълен инвентар. 

Обществено обслужване:   

Образование и детски градини: В селото няма училище и детска градина. 

Здравеопазване: В селото няма здравна служба. В селото е осигурено посещение на 

лекар от с. Зафирово.   

Търговия и заведения за обществено хранене: В селото не функционират търговски 

обекти;  

Транспорт и съобщения: До селото има редовна автобусна линия.  

Културни дейности: В селото функционира. Народно читалище “Ведрина”   

 

В селото няма обекти на спорта,  социалните услуги и туризма. Територията на 

населеното място е обзаведена в достатъчна степен с елементи на функционалните системи, 

предвид броя на населението и тенденциите в демографското развитие. Няма интерес към 

селото за вилен отдих и туризъм. Инвестиционни проекти свързани с устройството на 

територията в процес на изпълнение и/или в процес на кандидатстване не са предвидени. 
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Село ЛИСТЕЦ  SLS07 - 13 ЕКАТТЕ  код община/кметство 

43894 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ землище, кв. км  10,1 6 Категория на населеното място 
 

 
Фигура 40. Сателитно изображение на село Листец. 

Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение:  

Село Листец се намира  на 9 км. южно от град Главиница. Разположено е на около 

190 м. н. в., землището му заема 10.1 км2 или 2.09% от територията на общината. В близост 

от северозапад има два малки водоема. 

Транспортна достъпност: Транспортната достъпност на селото се осъществява 

чрез РПМ ІІІ- III-235 Окорш – Паисиево – Звенимир – Главиница – Подлес – Сокол – 

Зафирово – Малък Преславец – пристанище Малък Преславец, който свързва населеното 

място с общинския център и останалите села в общината. 

Административна единица: Кметство 

Пространствена структура, урбанизирана територия и планова осигуреност:  

Селото има компактна пространствена структура с правилна улична мрежа и ясно 

обособено публично пространство в геометричния център. Населеното място се развива 

симетрично от двете страни на пътя. Сградата на училището е разположена в края на селото 

от източната страна, непосредствено до пътя. Около централното публично пространство 

са разположени сградите а кметството, детската градина, търговски обекти и здравната 

служба. С изключение на централното публично пространство, територията на селото е 

застроена с нискоетажно свободно разположено в поземлените имоти основно застрояване 

с жилищни функции – къщи на един етаж. Гъстотата и интензивността на застрояването са 

ниски и са под нормативните за жилищна зона с малка височина. Обществено-
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обслужващите сгради също са на един етаж. Урбанизираните терени задоволяват 

потребностите на населеното място по отношение на площи за различните функционални 

системи. Възможностите за пространствено развитие на селищната структура не са 

ограничени от характера на релефа, но са ограничени от непосредствената близост на 

обработваеми земеделски земи с висока категория. В посока запад-югозапад са 

разположени обширни горски масиви. 

За територията на селото е изработен единствено регулационен план от 1955г. 

Планът е с изтекъл срок на действие, изработен е преди повече от двадесет години. 

Население и обитаване, наличен жилищен фонд: Броят на населението към 2013 

г. по данни от НСИ е 497 души. Населението намалява и застарява. 

Жилищният фонд е изграден основно в периода 1950-1970г. Строителството е 

предимно масивно, свободно нискоетажно застрояване от еднофамилни къщи. Необитаеми 

са 4 % от жилищата. 

Икономика и труд:  В селото няма земеделска кооперация. 

Обществено обслужване:   

Образование и детски градини:  В селото се намира ОУ “Никола Вапцаров“. 

Детската градина е филиал на ЦДГ “Кокиче“ в с. Зебил. Към момента наличните обекти на 

системата на образованието задоволяват нуждите на населението. 

Здравеопазване: В селото има здравна служба 

Търговия и заведения за обществено хранене: В селото функционират магазини за 

хранителни и промишлени стоки и заведение за хранене;  

Транспорт и съобщения: До селото има редовна автобусна линия.  

Културни дейности: В селото функционира Народно читалище “Зора” 

 

В селото няма обекти на спорта,  социалните услуги и туризма. Територията на 

населеното място е обзаведена в достатъчна степен с елементи на функционалните системи, 

предвид броя на населението и тенденциите в демографското развитие. Няма интерес към 

селото за вилен отдих и туризъм. Инвестиционни проекти свързани с устройството на 

територията в процес на изпълнение и/или в процес на кандидатстване не са предвидени. 
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Село МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ  SLS07  ЕКАТТЕ  код община/кметство 

46927 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ землище, кв.км  38,9 7 Категория на населеното място 
 

 
Фигура 41. Сателитно изображение на село Малък Преславец. 

Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение:  

Село Малък Преславец се намира южно от Блатото „Малък Преславец“ и на 20.1 

км. северно от град Главиница. Надморската му височина е между 50 и 100 м.  В землището 

на селото има разположени малки горски масиви. Северна граница на селото се явяват 

горските масиви, част защитената местност Блатото „Малък Преславец“, а останалите 

гранични неурбанизирани територии са заети от обработваеми земи.  

Транспортна достъпност: Достъпът до селището се осъществява чрез 

Републикански път III-235 Окорш – Паисиево – Звенимир – Главиница – Подлес – Сокол – 

Зафирово – Малък Преславец – пристанище Малък Преславец. Той е единствената 

транспортна връзка на селището с останалите населени места в община Главиница. 

Административна единица: Кметстко наместничество 

Пространствена структура, урбанизирана територия и планова осигуреност:  

Населеното място има линеарна структура развита по дължината на речно корито в 

хълмиста местност. По – голямата част от селото е на изток от основната комуникационна 

ос. Обособено е централно пространство пред сградата на кметството, около което има 

търговски обекти. С изключение на централното публично пространство, територията на 

селото е застроена с нискоетажно свободно разположено в поземлените имоти основно 

застрояване с жилищни функции – къщи на един и два етажа. Гъстотата и интензивността 
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на застрояването са ниски и са под нормативните за жилищна зона с малка височина. 

Обществено-обслужващите сгради също са на два етажа. Урбанизираните терени 

задоволяват потребностите на населеното място по отношение на площи за различните 

функционални системи. От източната страна на селото е разположен стопанския двор, 

който се стопанисва от земеделската кооперация. Възможностите за пространствено 

развитие на селищната структура не са ограничени от характера на релефа, но са 

ограничени от непосредствената близост на обработваеми земеделски земи с висока 

категория. 

За територията на селото е изработен единствено регулационен план от 1949г. 

Планът е с изтекъл срок на действие, изработен е преди повече от двадесет години.  

Население и обитаване, наличен жилищен фонд: Броят на населението към 2013 

г. по данни от НСИ е 258 души. Населението намалява и застарява. 

Жилищният фонд е изграден основно в периода 1950-1970г. Строителството е 

предимно масивно, свободно нискоетажно застрояване от еднофамилни къщи. Необитаеми 

са 49 % от жилищата. Това е селото с най-голям процент необитаеми жилища в общината. 

Икономика и труд:  В селото има земеделска кооперация: ЗК “Дунав - 93”, която 

разполага с 2 комбайна и 4 трактора с пълен инвентар. 

Обществено обслужване:   

Образование и детски градини:  В селото се намира ЦНСТ за деца на възраст от 3 до 

15 години лишени от родителски грижи. В селото няма училище и детска градина. 

Здравеопазване: В селото няма здравна служба. Населението се обслужва в с. 

Зафирово.  

Търговия и заведения за обществено хранене: В селото функционира магазин за 

хранителни и промишлени стоки;  

Транспорт и съобщения: До селото има редовна автобусна линия. Има една 

пощенска станция. 

Културни дейности: В селото функционира Народно читалище “Йордан Йовков”   

В селото няма обекти на спорта,  социалните услуги и туризма. 

 

Културно наследство и защитени зони и територии  

В землището попада територията на защитена зона „Блато Малък Преславец“. В 

близост до блатото има и обекти на културното наследство: римски път, късноримска 
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крепост „Нигринианис“ в местността Байрактар чеир, средновековно крепостно 

укрепление, Омуртаговия дом и др.  

Територията на населеното място е обзаведена в достатъчна степен с елементи на 

функционалните системи, предвид броя на населението и тенденциите в демографското 

развитие. Няма интерес към селото за вилен отдих и туризъм. Инвестиционни проекти 

свързани с устройството на територията в процес на изпълнение и/или в процес на 

кандидатстване са : „Подобряване средата на живот около местата за престояване на 

рибарски лодки р. Дунав“. 

Село НОЖАРЕВО  SLS07 - 15 ЕКАТТЕ  код община/кметство 

52338 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ землище, кв. км  11,2 6 Категория на населеното място 
 

 
Фигура 42. Сателитно изображение на село Ножарево. 

 

Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: Село 

Ножарево е разположено на 4.9 км. източно от град Главиница.  Надморската му височина 

е от 100 до 150 м.  Селището се намира между селата Калугерене и Падина.  

Транспортна достъпност: Осъществява връзка с другите населени места в 

общината чрез републикански път III-2307 Овен – Руйно – Яребица – Правда – Главиница.  

Административна единица: Кметство 

Пространствена структура, урбанизирана територия и планова осигуреност: 

Пространствената структура на селището може да бъде характеризирана като компактна. 

Публичните пространства са разположени в геометричния център, където е обособено 

площадно пространство с предимно търговски функции.  Прилежащите земи  се използват 
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за земеделие, част от тях се използват за отглеждане на трайни насаждения. С изключение 

на централното публично пространство, територията на селото е застроена с нискоетажно 

свободно разположено в поземлените имоти основно застрояване с жилищни функции – 

къщи на един и два етажа. Гъстотата и интензивността на застрояването са ниски и са под 

нормативните за жилищна зона с малка височина. Обществено-обслужващите сгради също 

са на два етажа. Урбанизираните терени задоволяват потребностите на населеното място по 

отношение на площи за различните функционални системи. Обособени са три стопански 

зони в покрайнините на селото – две от север и една от юг. Възможностите за 

пространствено развитие на селищната структура не са ограничени от характера на релефа, 

но са ограничени от непосредствената близост на обработваеми земеделски земи с висока 

категория. 

За територията на селото е изработен единствено регулационен план от 1957г. 

Планът е с изтекъл срок на действие, изработен е преди повече от двадесет години. 

Население и обитаване, наличен жилищен фонд: Броят на населението към 2013 

г. по данни от НСИ е 487 души. Населението намалява и застарява. 

Жилищният фонд е изграден основно в периода 1950-1970г. Строителството е 

предимно масивно, свободно нискоетажно застрояване от еднофамилни къщи. Необитаеми 

са 15 % от жилищата. 

Икономика и труд:  В селото има земеделска кооперация: ЗК ”Единство”, която 

разполага с 1 комбайн и 3 трактора с пълен инвентар.  

Обществено обслужване:   

Образование и детски градини:  В селото няма училище и детска градина. 

Здравеопазване: В селото има здравна служба, която обслужва и съседните 

Калугерене и Падина. 

Търговия и заведения за обществено хранене: В селото функционират магазини за 

хранителни и промишлени стоки, заведения за хранене и развлечения;  

Транспорт и съобщения: До селото има редовна автобусна линия. Има една 

пощенска станция. 

Културни дейности: В селото функционира Народно читалище “Пеню Пенев”   

 

В селото няма обекти на спорта,  социалните услуги и туризма. Територията на 

населеното място е обзаведена в достатъчна степен с елементи на функционалните системи, 

предвид броя на населението и тенденциите в демографското развитие. Няма интерес към 

селото за вилен отдих и туризъм. Инвестиционни проекти свързани с устройството на 

територията в процес на изпълнение и/или в процес на кандидатстване не са предвидени. 
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Село ОСЕН  SLS07  ЕКАТТЕ  код община/кметство 

54078 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ землище, кв.км  38,1 7 Категория на населеното място 
 

 
Фигура 43. Сателитно изображение на село Осен. 

 

Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: 

Село Осен е разположено на 6.2 км. от общинския център. Землището на селото е 

обградено от обработваеми земеделски земи. На юг от него се намира Държавно ловно 

стопанство „Ири Хисар“. Настоящата демографската ситуация в село Осен го поставя на 

последно място по брой население, което го прави най-малкото населено място в община 

Главиница. Надморската му височина е от 100 до 150 м.  

Транспортна достъпност: Транспортната достъпност на селото се осъществява 

чрез републикански път III-2307 Овен – Руйно – Яребица – Правда – Главиница, който 

свързва населеното място с общинския център и останалите села в общината. 

 

Административна единица: Кметско наместничество 

Пространствена структура, урбанизирана територия и планова осигуреност:  

Пространствената структура на населеното място е компактна със сравнително 

правилна улична мрежа и ясно обособено публично пространство, разположено на 

основната комуникационна ос. С изключение на централното публично пространство, 

територията на селото е застроена с нискоетажно свободно разположено в поземлените 
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имоти основно застрояване с жилищни функции – къщи на един и два етажа. Гъстотата и 

интензивността на застрояването са ниски и са под нормативните за жилищна зона с малка 

височина. Обществено-обслужващите сгради също са на два етажа. Урбанизираните терени 

задоволяват потребностите на населеното място по отношение на площи за различните 

функционални системи. Има възможност за уплътняване на терените на бившия стопански 

двор на селото, разположен от източната страна, и използването им за икономически 

дейности при проявен интерес. Възможностите за пространствено развитие на селищната 

структура не са ограничени от характера на релефа, но са ограничени от непосредствената 

близост на обработваеми земеделски земи с висока категория. 

За територията на селото е изработен единствено регулационен план от 1955г. 

Планът е с изтекъл срок на действие, изработен е преди повече от двадесет години.  

Население и обитаване, наличен жилищен фонд: Броят на населението към 2013 

г. по данни от НСИ е 103 души. Населението намалява и застарява. 

Жилищният фонд е изграден основно в периода 1950-1970г. Строителството е 

предимно масивно, свободно нискоетажно застрояване от еднофамилни къщи. Необитаеми 

са  32% от жилищата. 

Икономика и труд:  В селото има земеделска кооперация: ЗК ”Изгрев”, която 

разполага с 1 комбайн и 2 трактора с пълен инвентар. 

Обществено обслужване:   

Образование и детски градини: В селото няма училище и детска градина. 

Здравеопазване: В селото няма здравна служба. Населението се обслужва в с. Стефан 

Караджа. 

Търговия и заведения за обществено хранене: В селото функционират магазин за 

хранителни и промишлени стоки и заведение за хранене;  

Транспорт и съобщения: До селото има редовна автобусна линия. Има една 

пощенска станция. 

Културни дейности: В селото функционира Народно читалище “Зора”. 

 

В селото няма обекти на спорта,  социалните услуги и туризма. Територията на 

населеното място е обзаведена в достатъчна степен с елементи на функционалните системи, 

предвид броя на населението и тенденциите в демографското развитие. Няма интерес към 
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селото за вилен отдих и туризъм. Инвестиционни проекти свързани с устройството на 

територията в процес на изпълнение и/или в процес на кандидатстване не са предвидени. 

 

Село ПАДИНА  SLS07 - 27 ЕКАТТЕ  код община/кметство 

55138 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ землище, кв.км  14,4 7 Категория на населеното място 
 

 
Фигура 44. Сателитно изображение на село Падина. 

 

Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: Село 

Падина се намира  на 7 км. източно от общинския център град Главиница. Разположено е  

на  около 150 м. н. в., землището му заема 14.4 км2  или 3% от територията на общината.  

Транспортна достъпност: Транспортната достъпност на селото се осъществява 

чрез републикански път III-2307 Овен – Руйно – Яребица – Правда – Главиница.  

 

Пространствена структура, урбанизирана територия и планова осигуреност:  

Населеното място има компактна структура и сравнително правилна улична мрежа. 

Публичното пространство е разположено на изток от геометричния център, където е 

обособено площадно пространство с предимно търговски функции.  С изключение на 

централното публично пространство, територията на селото е застроена с нискоетажно 

свободно разположено в поземлените имоти основно застрояване с жилищни функции – 

къщи на един и два етажа. Гъстотата и интензивността на застрояването съответстват на 

нормативните за жилищна зона с малка височина. Обществено-обслужващите сгради също 
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са на един и два етажа. Урбанизираните терени задоволяват потребностите на населеното 

място по отношение на площи за различните функционални системи. Има възможност за 

уплътняване на терените около бившия стопански двор на селото и използването им за 

икономически дейности при проявен интерес. Прилежащите земи се използват за 

земеделие, част от тях се използват за отглеждане на трайни насаждения. На юг-югоизток 

развитието на териториалната му структура се лимитира от горски масиви, които от една 

страна са естествен ограничител, а от друга предоставят условия за рекреационна среда. 

За територията на селото е изработен единствено регулационен план от 1957г. 

Планът е с изтекъл срок на действие, изработен е преди повече от двадесет години.  

Население и обитаване, наличен жилищен фонд: Броят на населението към 2013г. 

по данни от НСИ е 326 души. Населението намалява и застарява. 

Жилищният фонд е изграден основно в периода 1950-1970г. Строителството е 

предимно масивно, свободно нискоетажно застрояване от еднофамилни къщи. Необитаеми 

са 9 % от жилищата. 

Икономика и труд:  В селото има земеделска кооперация: ЗК ”Прогрес”, която 

разполага с 1 комбайн и 2 трактора с пълен инвентар. 

Обществено обслужване:   

Образование и детски градини:  В селото няма училище и детска градина. 

Здравеопазване: В селото няма здравна служба. Населението се обслужва в с. 

Ножарево 

Търговия и заведения за обществено хранене: В селото функционират магазини за 

хранителни и промишлени стоки, заведение за хранене;  

Транспорт и съобщения: До селото има редовна автобусна линия.  

Културни дейности: В селото функционира Народно читалище “Стефан Караджа”   

Спорт: Спортните обекти са едно футболно игрище. 

 

В селото няма обекти на  социалните услуги и туризма. Територията на населеното 

място е обзаведена в достатъчна степен с елементи на функционалните системи, предвид 

броя на населението и тенденциите в демографското развитие. Няма интерес към селото за 

вилен отдих и туризъм. Инвестиционни проекти свързани с устройството на територията в 

процес на изпълнение и/или в процес на кандидатстване не са предвидени. 
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Село ПОДЛЕС  SLS07  ЕКАТТЕ  код община/кметство 

57056 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ землище, кв.км  31,2 7 Категория на населеното място 
 

 
Фигура 45. Сателитно изображение на село Подлес. 

Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение:  

Село Подлес се намира на 5.2 км. от град Главиница, разположено на юг от 

общинския център и на север от с. Листец. Селището има добро географско разположение, 

заобиколено е от обработваеми земеделски земи, като на североизток са разположени и 

горски масиви. Надморската му височина е от 100 до 200 м.  

Транспортна достъпност: Транспортната достъпност на селото се осъществява 

чрез път от РПМ III-235 Окорш – Паисиево – Звенимир – Главиница – Подлес – Сокол – 

Зафирово – Малък Преславец – пристанище Малък Преславец, който свързва населеното 

място с общинския център и останалите села в общината. 

Административна единица: Кметско наместничество 

Пространствена структура, урбанизирана територия и планова осигуреност: 

Пространствената структура на селището може да бъде характеризирана като компактна с 

радиална улична мрежа. Територията на селото е тангирана от пътя, който минава по 

източната му страна. Публичните пространства са разположени в геометричния център, 
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където е обособено площадно пространство с предимно търговски функции. Голяма част 

от южната територия на селото не е усвоена. С изключение на централното публично 

пространство, територията на селото е застроена с нискоетажно свободно разположено в 

поземлените имоти основно застрояване с жилищни функции – къщи на един и два етажа. 

Гъстотата и интензивността на застрояването са ниски и са под нормативните за жилищна 

зона с малка височина. Обществено-обслужващите сгради също са на два етажа. 

Урбанизираните терени задоволяват потребностите на населеното място по отношение на 

площи за различните функционални системи. Има възможност за уплътняване на терените 

на бившия стопански двор на селото и използването им за икономически дейности при 

проявен интерес. Възможностите за пространствено развитие на селищната структура не са 

ограничени от характера на релефа, но са ограничени от непосредствената близост на 

обработваеми земеделски земи с висока категория. 

За територията на селото е изработен единствено регулационен план от 1956г. 

Планът е с изтекъл срок на действие, изработен е преди повече от двадесет години.  

Население и обитаване, наличен жилищен фонд: Броят на населението към 2013 

г. по данни от НСИ е 155 души. Населението намалява и застарява. 

Жилищният фонд е изграден основно в периода 1950-1970г. Строителството е 

предимно масивно, свободно нискоетажно застрояване от еднофамилни къщи. Необитаеми 

са 47 % от жилищата. Селото е на второ място в общината по процент на необитаеми 

жилища. 

Икономика и труд:  В селото няма земеделска кооперация. 

Обществено обслужване:   

Образование и детски градини:  В селото няма училище и детска градина. 

Здравеопазване: В селото няма здравна служба. Населението се обслужва в с. 

Листец. 

Търговия и заведения за обществено хранене: В селото функционират магазин за 

хранителни и промишлени стоки, заведение за хранене;  

Транспорт и съобщения: До селото има редовна автобусна линия.  

Културни дейности: В селото функционира Народно читалище “Развитие”. 

 

В селото няма обекти на спорта,  социалните услуги и туризма. Територията на 

населеното място е обзаведена в достатъчна степен с елементи на функционалните системи, 

предвид броя на населението и тенденциите в демографското развитие. Няма интерес към 
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селото за вилен отдих и туризъм. Инвестиционни проекти свързани с устройството на 

територията в процес на изпълнение и/или в процес на кандидатстване не са предвидени. 

Село СОКОЛ  SLS07 - 19 ЕКАТТЕ  код община/кметство 

67828 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ землище, кв.км  22,3 6 Категория на населеното място 
 

 
Фигура 46. Сателитно изображение на село Сокол. 

 

Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: Село 

Сокол е разположено на 134 м. н. в., землището му заема 22.3 км2  или 4.6% от територията 

на общината. Намира се на 5.9 км от общинския център град Главиница. В землището на 

селото има три водоема, разположени от запад и северозапад - с. Сокол – местност “Пътя 

Зафирово” – 62 дка; с. Сокол – местност “Пътя Зафирово” – 37 дка; с. Сокол – местност 

“Юкя” – 14 дка. 

Транспортна достъпност: Транспортната достъпност на селото се осъществява 

чрез път от РПМ III-235 Окорш – Паисиево – Звенимир – Главиница – Подлес – Сокол – 

Зафирово – Малък Преславец – пристанище Малък Преславец, който свързва населеното 

място с общинския център и останалите села в общината. 

Административна единица: Кметство 

Пространствена структура, урбанизирана територия и планова осигуреност:  

 Селището е с компактна леко издължена структура /по републикански път III-235 

Окорш – Паисиево – Звенимир – Главиница – Подлес – Сокол – Зафирово – Малък 

Преславец – пристанище Малък Преславец, който преминава през територията му/. Има 

ясно обособено публично пространства в геометричния център на селото, около което са 
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разположени обществените сгради. С изключение на централното публично пространство, 

територията на селото е застроена с нискоетажно свободно разположено в поземлените 

имоти основно застрояване с жилищни функции – къщи на един и два етажа. Гъстотата и 

интензивността на застрояването са ниски и са под нормативните за жилищна зона с малка 

височина. Обществено-обслужващите сгради също са на два етажа. Урбанизираните 

терени задоволяват потребностите на населеното място по отношение на площи за 

различните функционални системи. В територията на селото има два добре развити 

стопански зони от южната страна и една то източната страна. Възможностите за 

пространствено развитие на селищната структура не са ограничени от характера на 

релефа, но са ограничени от непосредствената близост на обработваеми земеделски земи 

с висока категория. Заобикалящите го земи се използват предимно за земеделие. 

За територията на селото е изработен единствено регулационен план от 1988г. 

Планът е с изтекъл срок на действие, изработен е преди повече от двадесет години. 

 Население и обитаване, наличен жилищен фонд: Броят на населението към 2013 

г. по данни от НСИ е 317 души. Населението намалява и застарява. 

Жилищният фонд е изграден основно в периода 1950-1970г. Строителството е 

предимно масивно, свободно нискоетажно застрояване от еднофамилни къщи. Необитаеми 

са 41 % от жилищата. 

Икономика и труд:  В селото има две земеделски кооперации: ЗК ”Сокол - 92”, 

която разполага с 1 комбайн и 4 трактора с пълен инвентар, и ЗК „Земя”, която разполага с 

2 комбайна и 6 трактора с пълен инвентар. 

Обществено обслужване:   

Образование и детски градини:  В селото се намира ОУ “Св.св.Кирил и Методий“. 

Към момента наличните обекти на системата на образованието задоволяват нуждите на 

населението. В селото няма детска градина. 

Здравеопазване: В селото има здравна служба, която обслужва и населението в с. 

Суходол, с. Дичево и с. Бащино. 

Социални услуги: Дневен център за възрастни хора с увреждания с капацитет 30 

места. 

Търговия и заведения за обществено хранене: В селото функционират магазини за 

хранителни и промишлени стоки, заведение за хранене.  

Транспорт и съобщения: До селото има редовна автобусна линия. Има една 

пощенска станция. 
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Културни дейности: В селото функционира Народно читалище “Освобождение”  

Спорт: Спортните обекти са футболно игрище и хиподрум. 

 

В селото няма обекти на туризма. В близост до селото се намират тракийски могили, 

които не са проучени. Територията на населеното място е обзаведена в достатъчна степен с 

елементи на функционалните системи, предвид броя на населението и тенденциите в 

демографското развитие. Няма интерес към селото за вилен отдих и туризъм. 

Инвестиционен проект свързан с устройството на територията в проектна готовност е 

„Реконструкция на водоустойчив язовир и изграждане на площадка за противопожарни 

нужди в имот №001077“ финансиран по ПРСР . 

Село СТЕФАН КАРАДЖА  SLS07 - 20 ЕКАТТЕ  код община/кметство 

69184 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ землище, кв. км  45,9 5 Категория на населеното място 
 

 
Фигура 47. Сателитно изображение на село Стефан Караджа. 

Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: Село 

Стефан Караджа се намира  на 13.3 км. западно от град Главиница. Надморската височина 

на селото е от 100 до 150 м. Селището има високи демографски показатели, които го 

поставят на трето място по големина на населението след град Главиница и село Зафирово. 

Селото има най – голямото по площ землище в общината. В близост до село Стефан 

Караджа се намират селата Осен и Черногор. Селищните територии си граничат с 

обработваеми земеделски земи, като южно е разположено Държавно ловно стопанство 

„Ири Хисар“. Специфичната функция на населеното място е вторичен обслужващ център. 
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Транспортна достъпност: Транспортната достъпност на селото се осъществява 

чрез републикански път III-205 О.п. Разград - Ясеновец - Лудогорци - Исперих - Стефан 

Караджа - Белица - о.п. Тутракан и път SLS1021/III-205, Стефан Караджа – Белица/ - Осен 

-Главиница / III – 235/,  който свързва населеното място с общинския център и останалите 

села в общината. 

Административна единица: Кметство 

Пространствена структура, урбанизирана територия и планова осигуреност: 

Пространствената структура на населеното място е компактна със сравнително правилна 

улична мрежа и ясно обособено публично пространство. Територията на селото е в 

непосредствена близост до пътната артерия, която го свързва с общинския център, но 

минава извън територията му. При селото става отделянето на общински път SLS1021/III-

205, Стефан Караджа – Белица/ - Осен -Главиница / III – 235/, който води на юг до съседния 

общински център град Исперих, и се явява основната комуникационна ос на селото с посока 

север – юг.  

По това трасе са разположени обществените сгради – на юг са сградите на 

кметството, читалището, здравната служба, пощата, а в северната част са сградите на 

училището и детската градина. Някои от сградите са изоставени. С изключение на 

централното публично пространство, територията на селото е застроена с нискоетажно 

свободно разположено в поземлените имоти основно застрояване с жилищни функции – 

къщи на един и два етажа. Гъстотата и интензивността на застрояването са ниски и са под 

нормативните за жилищна зона с малка височина. Обществено-обслужващите сгради също 

са на два етажа. Урбанизираните терени задоволяват потребностите на населеното място по 

отношение на площи за различните функционални системи. Стопански зони има от 

източната и от южната страна на селото. Възможностите за пространствено развитие на 

селищната структура не са ограничени от характера на релефа, но са ограничени от 

непосредствената близост на обработваеми земеделски земи с висока категория. 

За територията на селото е изработен единствено регулационен план от 1991г. 

Планът е с изтекъл срок на действие, изработен е преди повече от двадесет години.  

Население и обитаване, наличен жилищен фонд: Броят на населението към 2013 

г. по данни от НСИ е 700 души. Населението намалява и застарява. 

Жилищният фонд е изграден основно в периода 1950-1970г. Строителството е 

предимно масивно, свободно нискоетажно застрояване от еднофамилни къщи. Необитаеми 

са 24 % от жилищата. 

Икономика и труд:  В селото има земеделска кооперация: ЗК ”Зора”, която 

разполага с 2 комбайна и 5 трактора с пълен инвентар. 
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Обществено обслужване:   

Образование и детски градини:  В селото се намира ОУ “Отец Паисий“. В селото 

няма детска градина. Към момента наличните обекти на системата на образованието 

задоволяват нуждите на населението. 

Здравеопазване: В селото има здравна служба, която обслужва и съседното с. 

Черногор. 

Търговия и заведения за обществено хранене: В селото функционират магазини за 

хранителни и промишлени стоки, заведения за хранене;  

Транспорт и съобщения: До селото има редовна автобусна линия. Има една 

пощенска станция. 

Културни дейности: В селото функционира Народно читалище “Просвета” 

В селото няма обекти на спорта,  социалните услуги и туризма. Територията на 

населеното място е обзаведена в достатъчна степен с елементи на функционалните системи, 

предвид броя на населението и тенденциите в демографското развитие. Няма интерес към 

селото за вилен отдих и туризъм. Инвестиционни проекти свързани с устройството на 

територията в процес на изпълнение и/или в процес на кандидатстване не са предвидени. 

 

Село СУХОДОЛ  SLS07 - 21 ЕКАТТЕ  код община/кметство 

70336 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ землище, кв. км  11,4 6 Категория на населеното място 
 

 
Фигура 48. Сателитно изображение на село Суходол. 

Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: 
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Село Суходол се намира на 11 км. североизточно от общинския център град 

Главиница. Разположено е на 100-130 м. н. в., землището му заема 11.4 км2  или  2.4% от 

територията на общината. На територията на землището има водоем: с. Суходол – местност 

“Язовир” – 98 дка. 

Транспортна достъпност: Селището осъществява връзка с другите населени места 

в общината чрез общински път SLS1024 – / ІІІ-235, Главиница - Зафирово/ Сокол – Суходол 

– граница общини /Главиница – Ситово/ - Босна - /ІІІ-216/, който преминава през 

територията на общината.  

Административна единица: Кметство 

Пространствена структура, урбанизирана територия и планова осигуреност:  

Селището се характеризира с компактна центрична пространствена структура с ясно 

обособен център. Заобикалящите го земи се използват предимно за земеделие. На запад е 

разположен язовир Суходол. С изключение на централното публично пространство, 

територията на селото е застроена с нискоетажно свободно разположено в поземлените 

имоти основно застрояване с жилищни функции – къщи на един и два етажа. Гъстотата и 

интензивността на застрояването са ниски и са под нормативните за жилищна зона с малка 

височина. Обществено-обслужващите сгради също са на два етажа. Урбанизираните терени 

задоволяват потребностите на населеното място по отношение на площи за различните 

функционални системи. Има възможност за уплътняване на терените на бившия стопански 

двор на селото и използването им за икономически дейности при проявен интерес. 

Възможностите за пространствено развитие на селищната структура не са ограничени от 

характера на релефа, но са ограничени от непосредствената близост на обработваеми 

земеделски земи с висока категория. 

За територията на селото е изработен единствено регулационен план от 1955г. 

Планът е с изтекъл срок на действие, изработен е преди повече от двадесет години 

Население и обитаване, наличен жилищен фонд: Броят на населението към 2013 

г. по данни от НСИ е 636 души. Населението намалява и застарява. 

Жилищният фонд е изграден основно в периода 1950-1970г. Строителството е 

предимно масивно, свободно нискоетажно застрояване от еднофамилни къщи. Необитаеми 

са 13,5 % от жилищата. 

Икономика и труд:  В селото няма земеделска кооперация. 

Обществено обслужване:   



172 

 

Образование и детски градини:  В селото няма училище, закрито е. Детската градина 

е филиал на ЦДГ в град Главиница. 

Здравеопазване: В селото няма здравна служба. Населението се обслужва в с. Сокол. 

Търговия и заведения за обществено хранене: В селото функционират магазин за 

хранителни и промишлени стоки;  

Транспорт и съобщения: До селото има редовна автобусна линия. Има една 

пощенска станция. 

Културни дейности: В селото функционира Народно читалище “Стефан Караджа” 

Спорт: Спортните обекти са едно футболно игрище. 

 

В селото няма обекти на социалните услуги и туризма. Територията на населеното 

място е обзаведена в достатъчна степен с елементи на функционалните системи, предвид 

броя на населението и тенденциите в демографското развитие. Няма интерес към селото за 

вилен отдих и туризъм. Инвестиционни проекти свързани с устройството на територията в 

етап проектна готовност е „Реконструкция на централния водопровод“ с финансиране по 

ПРСР. 

Село ЧЕРНОГОР  SLS07 - 22 ЕКАТТЕ  код община/кметство 

81075 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ землище, кв. км  21,9 6 Категория на населеното място 
 

 
Фигура 49. Сателитно изображение на село Черногор. 

Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: Село 

Черногор се намира на 9 км. северозападно от общинския център град Главиница. 
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Разположено е на  около 120 м. н.в., землището му заема 21.9 км2  или  4.55% от територията 

на общината. В северната част на селото е разположено ДЗС „Янко Забунов“ /Държавно 

Земеделско Стопанство/, което заема половината от територията на селото. 

Транспортна достъпност: Селището осъществява връзка с другите населени места 

в общината чрез републикански път III-2104, който преминава през територията на 

общината.  

Административна единица: Кметство 

Пространствена структура, урбанизирана територия и планова осигуреност: 

Селището се характеризира с компактна структура разположена изцяло от 

североизточната страна на пътя, и ясно обособен център в западната част. С изключение на 

централното публично пространство, територията на селото е застроена с нискоетажно 

свободно разположено в поземлените имоти основно застрояване с жилищни функции – 

къщи на един и два етажа. Гъстотата и интензивността на застрояването са ниски и са под 

нормативните за жилищна зона с малка височина. Обществено-обслужващите сгради също 

са на два етажа. Урбанизираните терени задоволяват потребностите на населеното място по 

отношение на площи за различните функционални системи. В северната част на селото е 

разположено ДЗС „Янко Забунов“ /Държавно Земеделско Стопанство/, което представлява 

самостоятелна урбанистична единица със значителна площ. Възможностите за 

пространствено развитие на селищната структура не са ограничени от характера на релефа, 

но са ограничени от непосредствената близост на обработваеми земеделски земи с висока 

категория. Заобикалящите го земи се използват предимно за земеделие. На изток е 

разположен язовир Черногор. 

За територията на селото е изработен единствено регулационен план от 1988г. 

Планът е с изтекъл срок на действие, изработен е преди повече от двадесет години.  

Население и обитаване, наличен жилищен фонд: Броят на населението към 2013 

г. по данни от НСИ е 405 души. Населението намалява и застарява. 

Жилищният фонд е изграден основно в периода 1950-1970г. Строителството е 

предимно масивно, свободно нискоетажно застрояване от еднофамилни къщи. Необитаеми 

са 22 % от жилищата. 

Икономика и труд:  В селото няма земеделска кооперация, освен ДЗС „Янко 

Забунов“ . На територията на землището са изградени три фотоволтаични централи. 

Обществено обслужване:   

Образование и детски градини:  В селото няма училище. Детската градина е филиал 

на ЦДГ в град Главиница. Към момента наличните обекти на системата на образованието 

задоволяват нуждите на населението. 
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Здравеопазване: В селото няма здравна служба. Населението се обслужва в с. Стефан 

Караджа. 

Търговия и заведения за обществено хранене: В селото функционират магазини за 

хранителни и промишлени стоки;  

Транспорт и съобщения: До селото има редовна автобусна линия. Има една 

пощенска станция. 

Културни дейности: В селото функционира Народно читалище “Янко Забунов”  

Спорт: Спортните обекти са футболно игрище на територията на ДЗС. 

 

В селото няма обекти на социалните услуги и туризма. Територията на населеното 

място е обзаведена в достатъчна степен с елементи на функционалните системи, предвид 

броя на населението и тенденциите в демографското развитие. Няма интерес към селото за 

вилен отдих и туризъм. Инвестиционни проекти свързани с устройството на територията в 

процес на изпълнение и/или в процес на кандидатстване не са предвидени. 

 

Неравномерното разпределение на елементите на функционалните системи в 

територията на общината изисква осигуряването на добра транспортна достъпност на 

населените места като пътна инфраструктура със съответните параметри, и обслужване с 

обществен транспорт. Това е особено важно за системите на здравеопазването, 

образованието и социалните услуги, както и за системата на труда – осигуряване на бърз 

достъп до работното място за отдалечени райони.  

Населените места в общината могат да се групират в няколко групи по основна 

функция, обслужване и тенденция в развитието.  

В първата група са общинският център град Главиница и сателитните села 

Калугерене, Ножарево и Падина.  

Втората група са селищата гравитиращи към вторичния общински център с. 

Зафирово. Това са селата Богданци и Косара, Коларово, Малък Преславец и Долно Ряхово.  

Третата група са селищата гравитиращи към вторичния общински център с. Стефан 

Караджа. Това са селата Черногор и Осен. Това са трите по-големи групи селища с доказани 

характеристики на действащи селища. Останалите по-малки села се групират в още две 

групи.  

Четвъртата група е съставена от селата Сокол като водещо селище, и селата Дичево, 

Суходол и Бащино. Последната пета група е от сравнително равностойни селища между 

които са разпределени различните обслужващи функции. Това са селата Подлес, Листец, 

Вълкан, Зебил, Звенимир и Зарица. 
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 В територията не се наблюдава тенденция за излизане извън рамките на 

урбанизираните територии, които имат резерви по отношение на усвояване и уплътняване 

на терените. Земеделската земя, която е основният икономически потенциал на общината, 

не е застрашена от урбанизационни процеси. Обработват се почти всички налични 

земеделски земи, включително свободни терени в селищата. Характерно за всички селища 

в общината е лошото състояние на техническата и пътната инфраструктура. Имайки 

предвид демографските тенденции не се очертава нужда от обособяване на извънселищни 

образувания с различни функции, а по-скоро преотреждане с нови функции на вече 

урбанизирани терени.  
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III. 9. 3. БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА  
 

 Територията на Република България е национално богатство. Нейното устройство 

гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на 

населението /чл. 1, ал. /1/ от Закона за устройство на територията/. 

Релефът и почвените ресурси в община Главиница предразполагат развитието на 

селското стопанство и съответно преработвателната промишленост, свързана със 

земеделската продукция.  Относителният дял на земеделските земи в общината е 65,5%, 

което е значително над средното за страната от 58,7%. Съпоставена с други общини, 

територията на община Главиница има благоприятни условия развитие на селското 

стопанство. Традиционните култури, които се отглеждат в общината са пшеница, царевица 

и слънчоглед.  Освен тях, на места се срещат и други земеделски култури, като тикви, боб, 

чубрица, тютюн и др. 

 Съгласно нормативните уредби на Република България основното предназначение 

на териториите на една община, определени с общите устройствени планове са: 

урбанизирани територии /населени места и селищни образувания/, земеделски територии, 

горски територии, защитени територии, нарушени територии за възстановяване, територии, 

заети от води и водни обекти, и територии на транспорта. 

 

Таблица 32. Баланс на територията по актуализиран опорен план - план консулт Главиница 

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА Опорен план Проект 

Територии с общо предназначение площ /ха/ % площ /ха/ % 

Жилищни функции 1891.67 3.93 1885.19 3.92 

Обществено-обслужващи функции 5.19 0.01 8.61 0.02 

Складови дейности 6.93 0.01 6.93 0.01 

Спорт и атракции 14.52 0.03 29.65 0.06 

Стопанско обслужване 305.55 0.64 305.55 0.64 

Обработваеми земи - ниви 25436.91 52.91 25210.62 52.44 

Обработваеми земи - трайни насаждения 1295.94 2.70 1295.94 2.70 

Необработваеми земи 3931.57 8.18 3931.57 8.18 

Гори 13156.54 27.37 13156.54 27.37 

Горски земи 1037.12 2.16 1037.12 2.16 

Водни площи 622.66 1.30 622.66 1.30 

Транспорт и комуникации 166.45 0.35 166.45 0.35 

Техническа инфраструктура 116.11 0.24 112.69 0.23 

Гробищен парк 43.18 0.09 43.18 0.09 

Рекреационни дейности, курорти и вилни зони 0.00 0.00 195.20 0.41 

Производствени дейности 46.40 0.10 68.85 0.14 

Обща площ: 48076.74   48076.74   
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III. 10. ИНФРАСТРУКТУРНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО  
 

 

кIII. 10. 1. Транспортна инфраструктура 
 

III.10.1.1. Пътна инфраструктура  
 

Община Главиница се намира в Североизточната част на България /Област 

Силистра/. Областта се обслужва от един път с национално значение - първокласния път І-

7 граница Румъния/ГКПП “Силистра” – Дулово – Шумен – Ямбол – Елхово – ГКПП 

“Лесово”/граница Турция, който формира международен транспортен коридор, успоредно 

на Трансевропейския транспортен коридор ТЕТК № 9 /Русе-Кърджали/, провеждайки 

транзитните потоци между Турция и Румъния и страните от ОНД. Пътят „включва” 

областта в републиканска транспортна мрежа и е основна връзка към столицата, Южна 

България и Черноморието. 

 

 
Фигура 50. Транспортна инфраструктура в област Силистра. Източник: Областна стратегия 

за развитие на област Силистра 2014-2020 г. 

 

По северната граница на общината преминава VII Паневропейски транспортен 

коридор, който свързва Северно море с Черно море чрез речния канал Рейн – Майн – Дунав. 

Коридорът е с дължина 2 415 км., а българският му участък е 471 км. и попада в участъка 

Долни Дунав — от Железни врата до устието, с което реката се влива в Черно море. В 
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бъдещите планове и реконструкции се предвижда международният коридор да е снабден и 

с подобрени речни пристанища, с цел позволяване на достъпа към републиканската пътна 

мрежа. На територията на общината липсва осъществена пряка транспортна връзка с 

коридора. Най-близко разположените центрове, свързващи общината с Паневропейския 

коридор са пристанищата в градовете Тутракан- 26 км и Силистра- 53 км. 

 

III.10.1.1.1. Републиканска пътна мрежа  
 

През територията на община Главиница преминават следните пътища от 

републиканската пътна мрежа с обща дължина от 91.5 км., съгласно писмо с 

Изх.№378/24.08.2016 г. на АПИ, Областно пътно управление Силистра.  

▪ път II -21 Русе – Тутракан – Силистра 

/в участък „Русе – о.п. Тутракан-Силистра“/ 

- в Община Главиница от км 64+500 до 83+800, общо 19.300 км; 

- Участък в с. Богданци /ул "Пирин"/ - от км 69+449 до км 70+339; 

- Участък в с. Зафирово /ул. Атила Зафиров/ от км 72+624 до 74+900; 

- Участък в с. Коларово /ул. Витоша/, - от км 78+740 до км 79+900; 

- Ширина на настилката - от 7,00 до 9,00 м; 

- Състояние на настилката – много добро; 

- Натоварване на пътната мрежа за 2015 г. - 3175, по данни от денонощна 

годишна интензивност на движението на брой МПС; 

- Реализиран проект ЛОТ 19 път II-21 „Русе-Силистра от км 33+200 до 44+650; 

от км 44+650 до км 79-964; от км 79+964 до км 103+564. 

 

▪ път III-235 Окорш – Паисиево – Звенимир – Главиница – Подлес – Сокол – 

Зафирово – Малък Преславец – пристанище Малък Преславец; 

/ в участъка „Окорш - Паисиево - Звенимир- Вълкан - Листец – Подлес –Главиница 

– Сокол – Зафирово - Малък Преславец - пристанище М. Преславец"/ 

- В Община Главиница - от км 12+000 до км 53+080 - общо 41.080 км; 

- Участък в с. Звенимир /ул."Първа"/ - от км 13-669 до км 14+306; 

- Участък в с. Вълкан /ул."Първа"/ - от км 16+329 до км 17+526; 

- Участък в с. Листец /ул."Първа"/ - от км 18+078 до км 19+216; 

- Участък в с. Подлес /ул. "Трета"/ - от км 22+536 до км 23+208; 

- Участък в гр. Главиница /ул."Витоша" и ул."Оборище'7 - от км 27+750 до км 

29+483; 
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- Участък в с. Сокол /ул."Дим.Благоев"/ - от км 33+545 до км 35+095; 

- Участък в с. Зафирово /ул."Дунав"/ - от км 39+200 до км 40+800; 

- участък в с. Малък Преславец /ул."Хан Омуртаг "/ - от км 47+533 до км 

49+700; 

- Ширина на настилката - от 6.50 м до 9.00 м; 

- Състояние на настилката - 20,700км - много добро. 8.300км - добро, 

5,000км- 

задоволително, 4,000км - незадоволително, 3,080км – лошо; 

- Натоварване на пътната мрежа - за 2015г. -1518 по данни от денонощна 

годишна 

интензивност на движението на брой МПС; 

- Реализирани проекти ЛОТ 3 път III-23 5 „Главиница-Зафирово" от км 

25+200 до км 39+117 и Превантивен ремонт от км 12+000 до 25+200. 

 

▪ път III-2104 (О.п.Тутракан - о.п. Силистра) Търновци - Черногор – Главиница; 

/в участъка „о.п. Тутракан - Търновци - Черногор-Главиница"/ 

- в Община Главиница - от км 3+810 до км 14+030 - общо 10.220 км; 

- Участък в с. Черногор /ул."Втора'“/ - от км 5+270 до км 6+165; 

- Участък в гр. Главиница /ул."Витоша"/ - от км 13+063 до км 14+030; 

- Ширина на настилката - от 6.00 до 9,00 м; 

- Състояние на настилката - 1,100 км - задоволително 2.190 км - 

незадоволително, 6,930 – лошо; 

- Натоварване на пътната мрежа - няма данни; 

- Няма реализирани проекти, засягащи път III-2104. 

 

▪ път III-2307 Овен - Руйно - Яребица - Правда – Главиница; 

/в участъка „Овен - Руйно-Яребица-Правда-Главиница"/ 

- В Община Главиница - от км 15+000 до км 29+500 - общо 14.500 км; 

- Участък в с. Падина /ул. "Втора"/ - от км 22+102 до км 23+103; 

- Участък в с. Ножарево /ул. "Първа"/ - от км 24+657 до км 25+828; 

- Участък в с. Калугерене /ул. "Първа"/ - от км 27+045 до км 28+195; 

- Участък в гр. Главиница /ул. "Раковски“/ - от км 28+848 до км 29+500; 

- Ширина на настилката - от 5.00 до 12,00 м; 

- Състояние на настилката - 3.500 км - добро, 2,000км - задоволително, 

6,000км  незадоволително, 3,000 км – лошо; 
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- Натоварване на пътната мрежа - няма данни; 

 

▪ път III-205 О.п. Разград - Ясеновец - Лудогорци - Исперих - Стефан Караджа - 

Белица - о.п. Тутракан; 

/в участъка „Стефан Караджа - Белица - о.п. Тутракан"/ 

- В Община Главиница - от км 54+450 до км 60+800 - общо 6,350 км; 

- Участък в с. Стефан Караджа /ул."Централна"/ - от км 58+188 до км 59+969; 

- Ширина на настилката - от 6.00 до 9,00 м; 

- Състояние на настилката - 3.000 км - незадоволително, 3,350 км – лошо; 

- Натоварване на пътната мрежа - за 2015г. - 1246, по данни от денонощна 

годишна интензивност на движението на брой МПС; 

- Няма реализирани проекти, засягащи път III-205. 

 

▪ път III-2305 Исперих - Яким Груево - Конево - Зебил – Вълкан. 

/в участъка „граница община Главиница – Зебил – Вълкан/ 

 

Основният обслужващ път за общината, който осигурява връзка с републиканската 

пътна мрежа е второкласен път ІІ-21 Русе – Тутракан – Силистра. Дължината на пътната 

отсечка в общината е 19,3 км. и осъществява връзка с областния център гр. Силистра и гр. 

Русе. Значение за общината има и път III-235 Окорш – Паисиево – Звенимир – Главиница – 

Подлес – Сокол – Зафирово – Малък Преславец – пристанище Малък Преславец с дължина 

на територията на общината от 41,1 км. Пътят осъществява връзка с II-21 Русе-Силистра и 

обслужва вътрешно регионалния и международен товарен трафик към ГКПП Силистра. 

Осигурява връзка и с природен резерват "Малък Преславец". Пътната отсечка Зафирово – 

Главиница е рехабилитирана по програма ОПРР в периода 2009-2011 г. Състоянието на 

пътищата от републиканската пътна мрежа е на добро ниво. 

Периферното географско разположение на общината обуславя ниския относителен 

дял на пътища от по-висока категория – магистрали, скоростни и първокласни пътища. 

Определяща роля за транспортното обслужване и осигуряването на достъп до населените 

места имат пътищата втори и трети клас, както и общинските, което определя 

необходимостта от подобряване на експлоатационното им състояние.  
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III.10.1.1.2. Местна /общинска и частна/ пътна мрежа 
 

Преобладаваща за общината е общинската пътна мрежа, която осъществява в 

достатъчна степен свързаността между отделните населени места. 

Общинската пътна мрежа на територията на общината е 49,550 км. 

Таблица 33. Списък на местните общински пътища. 
 

№ по 

ред 
Път № 

Стар /и/ 

номер /а/ 
Наименование 

      Километри 

   от км.    до км. 
Дължина 

1 SLS1021 21415 
/III-205, Стефан Караджа – Белица/ - Осен -

Главиница / III – 235 / 
0,000 11,000 11,000 

2 SLS1022 23512 / III-235, Паисиево – Главиница / Звенимир - Зарица 0,000 2,700 2,700 

3 SLS1024 23524 (1), 23522 
/ III-235, Главиница - Зафирово/ Сокол – Суходол – 

Граница общ. (Главиница – Ситово) - Босна - /III - 216 
0,000 8,600 8,600 

4 SLS1026 23526 
/ III-235, Главиница – Зафирово / Сокол – Дичево – 

Коларово / II -21/ 
0,000 7,250 7,250 

5 SLS2023 23516 / SLS1024, Сокол – Босна/ - Бащино 0,000 1,170 1,170 

6 SLS2025 23525 (1) / II-21, Тутракан – Зафирово/ - Косара 0,000 2,760 2,760 

7 SLS2027 23531, M3 
/ III-235, Зафирово – Малък Преславец / - Долно 

Ряхово – пристанище Малък Преславец 
0,000 13,070 13,070 

8 SLS3020 21413 
/ III-205, Стефан Караджа – Белица/ - граница общ. 

(Главиница – Тутракан) - / III-2104/ 
0,000 2,000 2,000 

9 SLS3028 M4 
/ III-235, Подлес – Главиница/ - социално учебно-

производствено заведение 
0,000 1,000 1,000 

   Обща дължина: 49,550 

Източник: МРРБ, 2019 г. 

 

Пътната настилка и прилежащата техническа инфраструктура на общинската мрежа 

е с влошено състояние, което възпрепятства безопасното движение на стоки и товари, както 

и създава ограничения за пространственото и социално-икономическото състояние на 

общината. 

В тази връзка, следва да бъдат предприети целенасочени мерки към подобряване 

пътната инфраструктура, съгласно действащите стратегически документи – ОПР на община 

Главиница 2014-2020, като приоритетни за общината са пътните участъци: 

▪ SLS1021 / III – 205, Стефан Караджа – Белица/ – Осен – Главиница / III – 235/; 

▪ SLS1024 / III – 235, Главиница – Зафирово / Сокол – Суходол – Граница общ. 

(Главиница – Ситово) – Босна / III – 216; 

▪ SLS1026 / III -235, Главиница – Зафирово / Сокол – Дичево – Коларово / II -21/; 

▪ SLS2027 / III – 235, Зафирово – Малък Преславец / – Долно Ряхово – пристанище 

Малък Преславец. 
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Природните характеристики на територията се явяват естествен ограничител за 

пътната мрежа. Равнинният релеф и специализацията в селското стопанство предопределя 

наличието на селскостопански пътища, които са с предимно трошено- каменна настилка 

или са без настилка. Климатът и релефът са причина за снежни навявания през зимния 

сезон, което възпрепятства придвижването по републиканската и общинската пътна мрежа. 

 

 

III.10.1.2. Анализ на трудовите пътувания в рамките на общината и към другите съседни 

общини. Анализ на транспортна достъпност и осигуреност на територията 
 

Анализът на транспортната достъпност показва, че всички села в общината са в 

рамките на половин час от общинския център- град Главиница. Съществуват транспортни 

връзки с всички околни населени места. Разстоянията между селищата в общината са малки, 

поради това селата в общината са с добра транспортна достъпност до град Главиница. 

Отстоянията на населените места до общинския център град Главиница са както 

следва: 

Таблица 34. Транспортна достъпност в км.

До съседен областен център км. 

Град Главиница- град Силистра 50 

Град Главиница- град Русе 86 

Град Главиница- град Шумен 88 

Град Главиница- град Добрич 137 

Град Главиница- град Велико 

Търново 
191 

До съседен общински център  

Град Главиница- град Дулово 35 

Град Главиница- град Тутракан 25 

Град Главиница- град Алфатар 66 

До ГКПП  

Град Главиница- Кълъраш 60 

Град Главиница- Гюргево 84 

До населено място в общината  

Град Главиница- с. Бащино 14 

Град Главиница- с. Богданци 16 

Град Главиница- с. Вълкан 11 

Град Главиница- с. Дичево 10 

Град Главиница- с. Долно Ряхово 22 

Град Главиница- с. Зарица 17 

Град Главиница- с. Зафирово  12 

Град Главиница- с. Звенимир 14 

Град Главиница- с. Зебил  14 

Град Главиница- с. Калугерене 2 

Град Главиница- с. Коларово  15 

Град Главиница- с. Косара 18 

Град Главиница- с. Листец 9 

Град Главиница- с. Малък Преславец 20 

Град Главиница- с. Ножарево 5 

Град Главиница- с. Осен 6 

Град Главиница- с. Падина 7 

Град Главиница- с. Подлес 5 

Град Главиница- с. Сокол 6 

Град Главиница- с. Стефан Караджа 11 

Град Главиница- с. Суходол 11 

Град Главиница- с. Черногор 9 
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Средното отстояние на населените места до общинския град Главиница е 11.5 км. В 

северната част на общината е разположено най-отдалеченото населено място - с. Малък 

Преславец /20 км/, а на 2 км източно от град Главиница се намира най-близо разположеното 

селище- с. Калугерене.  

Основните трудови пътувания в рамките на общината са съсредоточени в посока от 

периферно разположените в селскостопанския/горски хинтерланд населени места към 

основните центрове на растеж в общината – град Главиница и близко разположените по-

големи населени места. 

Ежедневни трудови пътувания се осъществяват и от общинския център – град 

Главиница към съседните общински центрове. 

В община Главиница автобусният транспорт е добре организиран и задоволява 

напълно потребностите на населението. 

Основни транспортно-комуникационни направления влияещи на основните трудови 

пътувания и връзката на общината с другите съседни общински центрове, които могат да 

се идентифицират като ключови и от важно значение за трудовите пътувания в общината 

са: 

▪ път II-21 Русе – Тутракан – Силистра – 16.7 км;  

▪ път III-235 Окорш – Паисиево – Звенимир – Главиница – Подлес – Сокол – 

Зафирово – Малък Преславец – пристанище Малък Преславец / – 41.1 км; 

▪ път III-2104 (О.п.Тутракан - о.п. Силистра) Търновци - Черногор – Главиница – 10.2 

км. 

▪ път III-2307 Овен - Руйно - Яребица - Правда – Главиница – 10.8 км. 

▪ път III-205 О.п. Разград - Ясеновец - Лудогорци - Исперих - Стефан Kараджа - 

Белица - о.п. Тутракан – 9.5 км. 

▪ път III-2305 Исперих - Яким Груево - Конево - Зебил – Вълкан - 2.2 км. 
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Автобусни линии обслужващи община 

В община Главиница автобусният транспорт е добре организиран и задоволява 

потребностите на населението. 

За добрата транспортната достъпност и осъществяване на ежедневните трудови 

пътувания в общината функционират автобусни линии, съгласно общинската транспортна 

схема. 

 

Автобусни линии: 

▪ Падина – Силистра – Падина /всеки ден, изпълнява се целогодишно по маршрут/. 

Обща дължина – 50 км., общо време за движение – 47 мин, общо време за пътуване 

60 мин. Маршрутът преминава през следните населени места – Падина, Пожарево, 

Калугерене, Главиница, Сокол, Зафирово, Коларово, р. Н. Попина, р. Ситово, р. 

Сребърна, Делянки, АГ Силистра; 

▪ Вулкан – Главиница – Дулово и обратно /всеки ден, изпълнява се целогодишно 

по маршрут/. Обща дължина – 118,5 км., общо време за движение – 187 мин, общо 

време за пътуване 220 мин. Маршрутът преминава през следните населени места – 

Вълкан – Зебил –Вълкан – Листец – Подлес – Главиница – Подлес – Листец – Вълкан 

– Зебил – Вълкан – Звенимир – Зарица – Звенимир – Паисиево – Долец – Окорш – 

Вокил – Овен – Черник – АГ Дулово; 

▪ Бащино – Силистра /всеки ден, изпълнява се целогодишно по маршрут/. Обща 

дължина – 50,0 км., общо време за движение – 110 мин, общо време за пътуване 120 

мин. Маршрутът преминава през следните населени места – Бащино, Суходол, 

Сокол, Дичево, Сокол, Суходол, Бащино, Босна, Ситово, р. Сребърна, Делянки, АГ 

Силистра; 

▪ Вълкан – Падина – Главиница – Дичево – Бащино и обратно /изпълнява се от 

понеделник до петък/. Маршрутът преминава през следните населени места – 

Вълкан, Листец, Подлес, Главиница, Калугерене, Ножарево, Падина, Ножарево, 

Калугерене, Главиница, Дичево, Сокол, Суходол, Бащино; 

▪ Зарица – Главиница – Падина и обратно. Маршрутът преминава през следните 

населени места – Зарица, Звенимир, Забил, Вълкан, Листец, Подлес, Главиница, 

Калугерене, Ножарево, Падина; 
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▪ Главиница – Черногор – Главиница и обратно /изпълнява се понеделник и 

четвъртък/. Обща дължина – 36 км., общо време за движение – 21 мин, общо време 

за пътуване 20 мин.; 

▪ Главиница – Сокол  – Бащино – Суходол – Сокол – Главиница и обратно 

/изпълнява се понеделник, сряда и петък/. Обща дължина – 64 км., общо време за 

движение – 50 мин, общо време за пътуване 46 мин. Маршрутът преминава през 

следните населени места – Главиница, Сокол, Бащино, Суходол, Сокол, Главиница; 

▪ Зарица – Главиница и обратно /изпълнява се от понеделник до петък/. Обща 

дължина – 19 км. Маршрутът преминава през следните населени места – Зарица, 

Звенимир, Зебил, Вълкан, Листец, Подлес, Главиница; 

▪ Косара – Богданци – Зафирово – М. Преславец – Д. Ряхово – Зафирово – 

Коларово – Дичево – Сокол – Главиница и обратно /Изпълнява се понеделник и 

сряда/. Обща дължина – 138 км. , общо време за движение – 75 мин, общо време за 

пътуване 67 мин.  Маршрутът преминава през следните населени места – Косара, 

Богданци, Зафирово, М. Преславец, Д. Ряхово, Зафирово, Коларово, Дичево, Сокол, 

Главиница. 

 

 

III.10.1.3. Железопътен транспорт 
 

Община Главиница няма обслужване с ж.п. транспорт и е важно да има довеждащ 

автобусен транспорт до най-близката ж.п. гара / град Дулово- 35 км/. 

Обслужването с ж.п. транспорт в област Силистра се осъществява от ж.п. линията 

Самуил-Силистра /отклонение от ІХ главна линия Русе-Варна/, с дължина 70 км. Това е 

единственото ж.п. направление в тази част на страната, което обслужва пряко област 

Силистра, без презграничен преход през р. Дунав. Ж.п. линията е единична, 

неелектрифицирана и събира и обслужва местен трафик, най-често с местно или 

регионално значение. Област Силистра е най-зле обслужваната с ж.п. транспорт в СЦ 

район, с гъстота на ж.п. линиите – 24.6, много по-ниска от средната за страната /36.66/ и 

района /41,43/. Обслужващите гари са гара Силистра, гара Дулово и Алфатар.  
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III.10.1.4. Въздушен транспорт 
 

В пространствената структура на община Главиница няма локализирано летище. 

Летището в град Силистра е малко летище за пътнически и товарни самолети от малък и 

среден клас, както и полети на селскостопанската авиация. От 1999 г. летището е закрито. 

Най-близкото международно летище е летище Варна, отстоящо на 167 км от град 

Главиница. Разстоянията до летището в гр. Букурещ, Румъния е 147 км. 
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III. 10. 2. Инженерна инфраструктура  
 

III. 10. 2. 1. Водоснабдяване и канализация 
 

 

III. 10. 2. 1. Население на община Главиница 

Община Главиница е една от малките по територия и население общини в България. 

Тенденциите в демографското ѝ развитие могат да бъдат илюстрирани с промените в броя 

на населението на нейния център – град Главиница. Данните от преброяванията показват 

ясно очертана тенденция на намаление след преброяването през 1985 г., когато е достигнат 

максималният брой население от 2 583 д. През 2013 година населението на община 

Главиница е 10 553д., от които  1521 д. живеят в град Главиница и 9 032 д. в селата на 

общината. 

 
Фигура 51. Брой население на град Главиница в периода 1934 – 2013 г. 

Данните в таблицата по-долу, разкриват промените в броя на населението по 

населените места в община Главиница, в периода 2001-2013 година. Наблюдава се обща за 

общината тенденция за намаляване на населението, по населени места. 
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Таблица 35. Текуща демографска характеристика /2001-2013 г./; 

Общински 

населени 

места 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Община 

Главиница 

13743 13693 13564 13400 13298 13077 12959 12767 12610 12445 10797 10642 10553 

гр. Главиница 2065 2090 2068 2025 2010 1960 1967 1945 1928 1891 1569 1536 1521 

с. Бащино 216 204 195 188 184 183 176 173 167 170 176 171 175 

с. Богданци 671 671 668 673 694 701 703 694 699 723 613 611 619 

с. Вълкан 407 411 407 406 407 405 399 390 383 364 344 336 331 

с. Дичево 550 557 539 520 518 510 497 484 471 459 444 428 415 

с. Долно 

Ряхово 

405 397 391 403 404 408 409 404 405 407 332 316 310 

с. Зарица 474 483 480 469 451 438 440 443 446 441 434 431 426 

с. Зафирово 1121 1053 1033 1006 986 966 952 967 933 922 868 836 827 

с. Звенимир 497 485 486 486 481 478 469 464 454 445 370 364 357 

с. Зебил 817 815 769 781 767 748 740 725 715 697 686 671 660 

с. Калугерене 582 583 582 582 585 583 565 558 551 549 539 531 522 

с. Коларово 454 423 437 434 425 399 383 377 369 363 355 336 338 

с. Косара 241 236 231 234 219 216 217 211 213 199 178 171 168 

с. Листец 606 605 608 608 605 600 600 590 583 579 523 502 497 

с. Малък 

Преславец 

468 448 441 421 447 411 397 378 365 368 299 273 258 

с. Ножарево 621 633 626 614 615 609 606 590 572 548 500 490 487 

с. Осен 178 180 179 174 167 164 159 151 144 140 117 105 103 

с. Падина 425 429 431 437 447 442 430 425 415 410 332 324 326 

с. Подлес 205 202 197 204 198 191 190 185 187 175 155 156 155 

с. Сокол 489 458 441 419 400 403 394 370 353 357 334 324 317 

с. Стефан 

Караджа 

1046 1036 1031 1037 1033 1020 1024 1022 1031 1042 697 688 700 

с. Суходол 756 778 792 788 779 767 778 771 775 762 653 643 636 

с. Черногор 545 516 505 491 476 475 464 450 451 434 412 399 405 

 

Площта на територията на община Главиница е 481,23 кв. км. Този показател заедно 

с броя на населението определят средната гъстота на населението на територията на 

общината – 21,9 д/кв. км, която е значително по-ниска от средната за страната – 66.01 д/кв. 

км, и средната гъстота на населението на област Силистра – 40,2 д/кв. км. Община 

Главиница е една от общините с най-висок дял на население, живеещо в селата /85,6%/. 

III. 10. 2. 2. Води 

III. 10. 2. 2. 1. Повърхностни води 
 

Територията на община е бедна на повърхностни водни ресурси. Речната мрежа се 

състои от р. Дунав и р. Малък Преславец. 

Река Дунав е втората по големина река в Европа. Дунавски хидрографски район е с 

площ F= 49 630 км2 или 42,3% от територията на България. Реката е северна граница на 

страната и респективно на община Главиница. 
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Река Малък Преславец - Извира в землището на с. Сокол. Влива се в блатото Малък 

Преславец. 

Количеството и качеството на повърхностните води в община, ги прави неподходящи за 

използването им за питейно-битово водоснабдяване, поради което в община Главиница 

няма изградени повърхностни водохващания за питейно-битово водоснабдяване. За 

територията на община Главиница подхранването на водните течения от подземни води 

играе второстепенно значение за техния воден баланс. 

 

III. 10. 2. 2. 2. Подземни води 

Водните ресурси в територията на община Главиница се формират от подземни и 

повърхностни водоизточници – 2 карстови и 1 порови подземни води. Подхранването на 

карстовите води е от инфилтрация на валежни води директно от повърхността. или от вода 

от реките. Подхранването на поровите води е от валежи, от реките при високи водни нива 

и от пукнатини и карстови води. 

Карстовите води формират подземни водни тела „Карстови води в Малм-

Валанжския басейн”1 и „Карстови води в Русенската формация”2. Подхранването на 

карстовите води се осъществява чрез инфилтрация на валежни води в обсега на 

повърхностните разкрития на карбонатните седименти. Съществено значение има и 

инфилтрацията на води от реките, които навлизайки в зоната на окарстяване на 

седиментите губят цялото си водно количество /реките Суха, Хърсовска, Канагюл, 

Крапинец, Ясенковец, Текето, Война, Чайрлък, Сазлъка и др./. 

Поровите води формират подземни водни тела „Порови води в Неогена – район Русе-

Силистра”3. Подземните води се подхранват от валежи, които се инфилтрират директно в 

песъчливо-чакълестите колектори или преминават през еолично покритие. Дренирането се 

осъществява от извори, разположени в основата на склоновете на речно-овражната мрежа, 

в това число и на р. Дунав. В хидрохимично отношение водите са хидрокарбонатно - 

магнезиево - калциеви и хидрокарбонатно-калциево-магнезиеви, с минерализация 650÷800 

mg/l. 

 

III. 10. 2. 3. Разрешителни за водовземане 
 

Водовземане с Разрешителни от повърхностен воден обект. 

Няма в сила, издадени от БДДР, Разрешителни за водовземане от повърхностен  

воден  обект, разположен на територията на община Главиница. 
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  Ползване 

Няма в сила, издадени от БДДР, Разрешителни за ползване на повърхностен  воден  

обект, разположен на територията на община Главиница. 

Водовземане с Разрешителни от подземни води. 

 

№  

разрешително 

Дата на 

издаване 

Водовземно 

съоръжение 

Водно тяло Населено 

място 

Обект на 

водоснабдяване 

Цел на 

водовземане 

11510063 23.5.2007 ТК ПЕС1 Ариес-

Черногор 

BG1G0000J3K

051 

Черногор свинекомплекс в имот 

№№ 000561 и 000563 

СПВ; 

Животновъдс

тво; Други 

цели 

11510280 03.11.200

8 

ТК  - Община 

Главиница - Малък 

Преславец 

BG1G0000K1B

041 

Малък 

Преславец 

питейно-битово 

водоснабдяване на 

обект 

малкопреславенското 

блато - царство на 

водните лилии 

СПВ; Други 

цели 

11510327 10.4.2009 ТК1/91 ВиК 

Силистра - Подлес 

BG1G0000J3K

051 

Подлес За питейно-битово 

водоснабдяване на с. 

Подлес 

Питейно - 

битови нужди 

11510333 21.4.2009 ТК1 ВиК Силистра 

– Стефан Караджа 

BG1G0000J3K

051 

Стефан 

Караджа 

питейно-битово 

водоснабдяване на 

селата Стефан Караджа 

и Осен 

Питейно - 

битови нужди 

11510334 21.4.2009 ТК1 „СК1/81 ВиК 

Силистра – 

Падина; ТК2 

„СК2/82 ВиК 

Силистра - Падина 

BG1G0000J3K

051 

Падина Питейно-битово 

водоснабдяване на 

селата Падина, 

Калугерене, Ножарево 

Питейно - 

битови нужди 

11510335 21.4.2009 ТК ВиК Силистра - 

Дичево 

BG1G0000J3K

051 

Дичево Питейно-битово 

водоснабдяване на 

селата Дичево, 

Коларово и  Сухиндол 

Питейно - 

битови нужди 

11510336 21.4.2009 ТК СК1/71 ВиК 

Силистра - Сокол 

BG1G0000K1B

041 

Сокол питейно-

водоснабдяване на с. 

Сокол 

Питейно - 

битови нужди 

11510337 21.4.2009 ТК „СК2/85 ВиК 

Силистра - 

Зафирово 

BG1G0000J3K

051 

Зафирово Питейно-битово 

водоснабдяване на с. 

Зафирово, с.Косара и с. 

Богданци 

Питейно - 

битови нужди 

11510338 21.4.2009 ТК1/90 ВиК 

Силистра - 

Черногор 

BG1G0000J3K

051 

Черногор питейно-битово 

водоснабдяване на с. 

Черногор, с.Царев дол 

Питейно - 

битови нужди 

11510339 21.4.2009 ТК1 ТК2/73 ВиК 

Силистра – 

Звенимир; ТК2 

ТК3/76 ВиК 

Силистра – 

Звенимир; ТК3 

ТК4/76 ВиК 

Силистра – 

Звенимир; ТК4 

ТК5/78 ВиК 

Силистра - 

Звенимир 

BG1G0000K1B

041 

Звенимир питейно-битово 

водоснабдяване на с.  

Звенимир, с.Листец, 

с.Вълкан, с.Зебил и с. 

Зарица 

Питейно - 

битови нужди 
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11510812 14.12.201

2 

ТК3/86 - ВиК 

Силистра-

Главница 

BG1G0000K1B

041 

Главница Питейно-битово 

водоснабдяване на гр. 

Главница 

Питейно - 

битови нужди 

11510898 15.11.201

3 

ТК1-ВиК-

Силистра- 

Зафирово 

BG1G0000K1B

041 

Зафирово питейно-битово 

водоснабдяване на  

Зафирово,  Косара,  

Богданци 

Питейно - 

битови нужди 

11510899 15.11.201

3 

ТК1/81-ВиК 

Силистра – 

Главиница; ТК2/83 

- ВиК Силистра - 

Главиница 

BG1G0000J3K

051 

Главиница питейно-битово 

водоснабдяване на  гр. 

Главиница 

Питейно - 

битови нужди 

11520103 05.10.201

1 

ТК - Тера Трейдинг 

2010 - Долно 

Ряхово 

BG1G0000K1B

041 

Долно 

Ряхово 

Земеделски култури напояване 

11520211 02.10.201

4 

TK-ЗК СОКОЛ-92-

Сокол 

BG1G0000K1B

041 

Сокол имоти 80026. 80063. 

80015. 80079. 80140. 

80151. 80154. 80155. 

80156. 80158. 80160. 

80161. 80178. 80128. 

80129. 80110. 80138 

напояване 

11520223 13.1.2015 TK-ЧЕРНОГОР 

АГРО-Черногор 

BG1G0000K1B

041 

Черногор нискостеблена 

черешова градина 

напояване 

11511011 29.5.2015 ТК4/76-ВиК 

Силистра-

Звенимир 

BG1G0000J3K

051 

Звенимир питейно-битово 

водоснабдяване 

населението на селата 

Звенимир, Листец, 

Вълкан, Зебил, Зарица 

Питейно - 

битови нужди 

 

Зауствания с Разрешителни и водоприемници: 

Титуляр: „ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА - Селищна канализационна система на гр. Главиница, 

общ. Главиница, обл. Силистра”. Разрешително за ползване на воден обект за заустване 

на отпадъчни води в повърхностни води № 13440002/ 14.04.2011 год.  

Водоприемник: микроязовир, в землището на гр. Главиница, поречие Дунав, с код на 

водното тяло /EUCD_RWB/ BG1DU000R001. 

Заустване: СШ 43°54'59,30"  ;  ИД 26°49'33,31",   Надморска височина Нтер.= 104,5м 

Максимално разрешено водно количество за заустване: Q год. до 106 000 m3/год. /за 365 дни/. 

ЕКАТТЕ 15031.  

Срок на действие на разрешителното: до 14.04.2021г. 

 

III. 10. 2. 4. Информация за състоянието на повърхностни и подземни води в обхвата на 

общината. 

 Подробна информация за състоянието на повърхностните и подземните води до 

2013 г. може да намерите в публикуваните на интернет страницата на БДДР, Доклади за 
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състоянието на повърхностните и подземните води на територията на Дунавския район за 

басейново управление: www.bd-dunav.org – секция „Управление на водите“, подсекция 

„Състояние на водите и зоните за защита“: Оценка на състоянието. 

Информация за водните тела в които попада общината: 

Повърхностни води 

На територията на община Главиница са разположени част от водосборите на две 

поречия - Дунав и Дунавски Добруджански реки, и части от 3 повърхностни водни тела, а 

именно: 

▪ част от повърхностно водно тяло BG1DJ149R002 в поречие  Дунавски 

Добруджански реки – което обхваща водосбора на р.Царацар /р.Царацар от с.Хърсово до 

с.Стефан Караджа и р.Лудня от с.Самуил до вливане на р.Царацар/. Тялото е оценено в 

добро екологично състояние и добро химическо, съгласно Плана за управление на речните 

басейни в Дунавски район за периода 2010-2015 г /ПУРБ/. 

▪ част от повърхностно водно тяло BG1DU000R001 р.Дунав от границата при с.Ново 

село до границата при гр.Силистра. Оценката на състоянието на водното тяло, съгласно 

ПУРБ е умерено екологично и лошо химическо състояние.   

▪ част от повърхностно водно тяло BG1DJ109R001 в поречие  Дунавски 

Добруджански реки - р.Сенкьовица от с.Кривица до с.Яким Груево. Оценката на 

състоянието на водното тяло, съгласно ПУРБ е добро екологично и добро химическо 

състояние. 

 

На територията на община Главиница не попадат мониторингови станции от 

Националната програма за мониторинг на повърхностни води. 

 

Подземни води 

Територията на Община Главиница  попада в обхвата на подземни водни тела от: 

▪ СЛОЙ 1 НЕОГЕН – КВАТЕРНЕР 

Подземно водно тяло с име „Порови води в Кватернера - Попинско-Гарванска низина“ и 

код BG1G0000QAL011 , което според ПУРБ : 

➢ е в лошо химично състояние по нитрати  ; 
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➢ е определено като зона за защита на питейни води съгласно чл. 119а, ал. 1,т. 

1 от Закона за водите /ЗВ/ с код BG1DGW0000Qal011, като състоянието на зоната е 

лошо; 

▪ СЛОЙ 2 НЕОГЕН  

Подземно водно тяло с име „Порови води в Неогена - район Русе - Силистра“ и код 

BG1G00000N1035 , което според ПУРБ : 

➢ е в добро химично състояние ; 

➢ е определено като зона за защита на питейни води съгласно чл. 119а, ал. 1,т. 

1 от Закона за водите /ЗВ/ с код BG1DGW00000N1035, като състоянието на зоната 

е добро; 

▪ СЛОЙ 5 ТРИАС –ЮРА-КРЕДА 

Подземно водно тяло с име „Карстови води в Русенската формация“ и код 

BG1G0000K1b041 , което според ПУРБ : 

➢ е в лошо химично състояние по нитрати и фосфати; 

➢ е определено като зона за защита на питейни води съгласно чл. 119а, ал. 1,т. 

1 от Закона за водите /ЗВ/ с код BG1DGW0000K1B041, като състоянието на зоната 

е лошо; 

 

• Слой 6 – Горна Юра- Долна Креда - малм валанж 

Подземно водно тяло с име „Карстови води в Малм-Валанжския басейн“ и код 

BG1G0000J3K051, което според ПУРБ : 

➢ е в добро химично състояние; 

➢ е определено като зона за защита на питейни води съгласно чл. 119а, ал. 1,т. 

1 от Закона за водите /ЗВ/ с код BG1DGW0000J3K051, като състоянието на зоната е 

добро ; 

На територията на Общината не попадат пунктове от програмата за мониторинг на 

химичното състояние на подземните води и програмата за количествен мониторинг:  

Карти на разпространението на водните тела с – 1 брой за повърхностни води, 4 броя 

за подземни води. 
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Фигура 52. Подземни водни тела Слой 1 НЕОГЕН. 



 

195 

 

 
 Фигура 53. Подземни водни тела Слой 2 НЕОГЕН. 
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 Фигура 54. Подземни водни тела Слой 5 Триас-юра-кредис. 
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 Фигура 55. Подземни водни тела Слой 6 Горна юра – Долна креда – малм маланж. 
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Фигура 56. Водни обекти и повърхностни водни тела. 
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III. 10. 2. 5. Водоизточници 

На територията на община Главиница няма определени или учредени СОЗ 

/санитарно-охранителни зони/. 

III. 10. 2. 6. Уязвими и чувствителни зони на територията на общината 

 Уязвимите и чувствителните зони, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите 

/ЗВ/ представляват зони за защита на водите. БДДР води регистър на тези зони, който 

включва и карти, на които е посочено местоположението на зоните и основанието, съгласно 

което са обявени като такива. 

 Регистър на зоните за защита на водите е представен в Раздел 3 от ПУРБ 2010- 2015г. 

в Дунавски район, както и в Раздел 2 от изготвения през месец ноември 2014 г. „Междинен 

преглед на установените значими проблеми при управлението на водите в Дунавски район 

за басейново управление“. Двата документа са публично достъпни на интернет страницата 

на БДДР: www.bd-dunav.org – секция „Управление на водите“, подсекция „План за 

управление на речния басейн“, съответно ПУРБ 2010 – 2015 г. в Дунавски район  и 

Актуализация на ПУРБ. 

Уязвима зона 

 Община Главиница попада в уязвими зони, съгласно Заповед № РД 930/25.10.2010г. 

на Министъра на ОСВ за определяне на нитратно уязвимите зони. В приложения към 

заповедта са определени водните тела, които са замърсени или са застрашени от 

замърсяване с нитрати от земеделски източници, териториите на общините или части от 

тях в обхвата на уязвимата зона по надморска височина и карта на зоната. 

Чувствителна зона 

 Община Главиница попада в чувствителни зони, съгласно Заповед № РД 

970/28.07.2003 г. на Министъра на ОСВ. Чувствителните зони в повърхностните водни 

обекти в териториалния обхват на БДДР: с начало „р. Дунав, от границата при с. Ново село“ 

и край „р. Дунав, до границата при гр. Силистра“, както и „Всички водни обекти във 

водосбора на р. Дунав на територията на Р България“.  

 В случай, че даден водоприемник е обявен за чувствителна зона отпадъчните води 

от всички агломерации с над 10 000 еквивалент жители /е.ж./, които се заустват в него е 

необходимо освен биологичното пречистване да бъде осигурено и отстраняване на 

биогенните елементи азот и фосфор до съответните концентрации, регламентирани в 



 

200 

 

Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на 

вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. При 

изграждане или реконструкция градските пречиствателни станции за отпадъчни води на 

тези агломерации, трябва да предвидят освен съоръжения за биологично пречистване 

/биологично стъпало/, но и допълнителни пречиствателни съоръжения за отстраняване на 

азота и фосфора. По този начин водоприемникът се предпазва от допълнителна 

еутрофикация и се цели подобряване в неговото състояние. 

 

Данни за възможни източници на замърсяване 

 Данни за възможните източници на замърсяване са определени в ПУРБ 2010-2015г. 

в Дунавски район, както и в изготвения през месец ноември 2014 г. „Междинен преглед на 

установените значими проблеми при управлението на водите в Дунавски район за 

басейново управление“. Двата документа са публично достъпни на интернет страницата на 

БДУВДР: www.bd-dunav.org – секция „Управление на водите“, подсекция „План за 

управление на речния басейн“, съответно ПУРБ 2010 – 2015 г. в Дунавски район и  

Актуализация на ПУРБ: 

▪ ПУРБ 2010 – 2015 г. в Дунавски район: Раздел 2 „Кратък преглед на значимите 

видове натиск и въздействие в резултат от човешката дейност върху състоянието на 

повърхностните и подземните води“, подраздели 2.1 и 2.2, както и приложенията към тях; 

▪ Междинен преглед на установените значими проблеми при управлението на водите 

в Дунавски район за басейново управление: Раздел 2 „Актуализация на характеристиките 

на района за басейново управление“, подраздели 2.2.2 „Определяне на водните тела за 

всяка категория повърхностни води“ /за проследяване актуализацията на повърхностните 

водни тела/,  Раздел  3 „Актуализация на оценката на натиска от човешка дейност“, както 

и приложенията към тях.  

 

III. 10. 2. 7. Райони с потенциален риск от наводнения на територията на Общината  

 В Дунавския район за басейново управление на основание с чл. 146г от ЗВ са 

определени райони със значителен потенциален риск от наводнения /РЗПРН/, съгласно 

Заповед № 88/21.08.2013г. на Директора на БДДР, и са утвърдени със Заповед № РДД 

744/01.10.2013г. на Министъра на ОСВ. Предварителните РЗПРН са класифицирани в три 

степени на риск по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда 



 

201 

 

и културно историческото наследство - нисък, среден и висок. Утвърдените РЗПРН 

съдържат само районите със степен на риск „висок” и среден”. 

 РЗПРН се определят на база на резултатите от предварителната оценка на риска от 

наводнения /ПОРН/ по Критерии и методи за определяне и класифициране на риска и 

определяне на РЗПРН, утвърдени от Министъра на ОСВ, съгласно чл. 187 ал. 2 т. 6 от ЗВ. 

Подробна информация, която е публично достъпна може намерите на интернет страницата 

на БДДР: www.bd-dunav.org – секция „Управление на водите“, подсекция „Управление на 

риска от наводнения“ - извършване на предварителна оценка на риска от наводнения, която 

приключва с определяне на РЗПРН. 

 Община Главиница граничи с река Дунав, която е определена като район със 

значителен потенциален риск от наводнения с код BG1_APSFR_DU_001: 

№ 

по 

ред 

Код РЗПРН  Име на 

РЗПРН  

Дължина 

км  

Водно тяло  Населено 

място 

Община  Област Степен 

на риск 

26 BG1_APSFR_DU_001 Река 

Дунав  

472 BG1DU000R001 Населените 

места по 

крайбрежието 

от с. Ново 

село до 

гр.Силистра 

Видин; 

Димово; Лом; 

Вълчедръм; 

Козлодуй; 

Мизия; 

Оряхопво; 

Долна 

Митрополия;  

Гулянци; 

Никопол; 

Белене; 

Свищов; 

Ценово; 

Борово; 

Иваново; 

Русе; Сливо 

поле; 

Тутракан; 

Главиница; 

Ситово; 

Силистра 

Видин, 

Враца, 

Плевен, 

В.Търново, 

Русе, 

Силистра 

висок 
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III. 10. 2. 8. Съоръжения и находища на минерални води  

  На територията на община Главиница няма съоръжения и находища на минерални 

води. 

III. 10. 2. 9. Водоснабдяване и канализация 

Експлоатирането и поддържането на водоснабдителните системи и съоръжения и 

предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги в рамките на територията на 

община Главиница се извършва от ВиК ООД – гр. Силистра. 

 

III. 10. 2. 9. 1. Водоснабдяване 

Питейно-битовото водоснабдяване на селищата в община Главиница се 

осъществява от 3 подземни водоизточника20 /при средногодишни водни количества от 

50,95 л/с/ чрез 16 тръбни кладенеца /ТК/ и 3 дренажа. Подпочвените води са дълбочинни. 

Експлоатацията на кладенците достига до 40 м. под дъното на суходолията. На сегашния 

етап наличните водоизточници покриват потреблението. 

Външните водоснабдителни системи, обслужващи населението на община 

Главиница са: 

Водоснабдителна система /ВС/ „Попина” включва две от селата на територията на 

община Главиница – Малък Преславец и Долно Ряхово. Системата ползва водите от 

кладенец „Раней” в терасата на р. Дунав при с. Попина, който захранва помпена станция 

ІІ-ри подем. Установено е замърсяване с нитрати в резултат, на което се включва дълбок 

сондаж, източно от с. Гарван към западният водопровод от ПС „Попина” за разреждане на 

водите; Дебита на водоизточниците задоволява сегашните и прогнозирани необходими 

питейни водни количества. 

ВС „Звенимир” обединява селата Зебил, Вълкан, Звенимир, Листец и Зарица като 

задоволява водопотреблението от дълбоки сондажи, четири, от които са в експлоатация. 

Един от действащите сондажи, периодично се замътва и е установявано бактериологично 

замърсяване21. Водата до населените места се доставя посредством 8,900 км етернитови и 

PE тръби Общият брой на обслужвано население е 2 357 души. Дебита на водоизточниците 

задоволява сегашните и прогнозирани необходими питейни водни количества. 

ВС „Главиница” включва гр. Главиница и три села – Падина, Ножарево и 

Калугерене. Използваните водоизточници са три броя дълбоки сондажи и два броя 

каптажи, разположени северно от града и два броя дълбоки сондажи югоизточно от с. 
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Падина с общ капацитет от 12,9 л./с. Водата до населените места се доставя посредством 

етернитови и РЕ тръби с обща дължина от 14,777 км. Общият брой на обслужвано 

население е 2 940 души. Тръбните кладенци при гр. Главиница не покриват изцяло 

потреблението на града и се налага периодично компенсиране от ТК при с. Падина. 

Разпределителната мрежа на с. Калугерене е свързана с РМ на гр. Главиница посредством 

директно съществуващ водопровод. Дебита на водоизточниците задоволява сегашните и 

прогнозирани необходими питейни водни количества. 

ВС „Дичево” - След прекъсване на връзката с водоснабдителна група „Попина” 

четирите села четирите села – Дичево, Бащино, Суходол и Коларово са обединени във 

водоснабдителна система с водоизточник дълбок сондаж, ситуиран североизточно от с. 

Дичево с дебит 5,3 л/с. Изграденият напорен водоем за с. Бащино не е в експлоатация от 25 

години и напора в селото се осигурява от кулата при с. Суходол. По данни на РЗИ гр. 

Силистра е налице инцидентно замърсяване с ентерококи над допустимите граници на 

водите. Водата до населените места се доставя посредством 10,61 км етернитови тръби. 

Общият брой на обслужвано население е 1 628 души. През 2011 г. е извършена 

реконструкция на магистралния водопровод между селата Дичево и Суходол; Дебита на 

водоизточниците задоволява сегашните и прогнозирани необходими питейни водни 

количества. 

От местни водоизточници се покрива водопотреблението на останалите селища, 

които образуват следните системи: 

▪ ВС „Зафирово“ – Зафирово, Богданци и Косара; Дебита на водоизточниците 

задоволява сегашните и прогнозирани необходими питейни водни количества. 

▪ ВС„Стефан Караджа“ – Стефан Караджа и Осен; Дебита на водоизточниците 

задоволява сегашните и прогнозирани необходими питейни водни количества. 

▪ ВС „Черногор” – Черногор и Царев дол; Дебита на водоизточниците задоволява 

сегашните и прогнозирани необходими питейни водни количества. 

▪ ВС „Сокол“ – Сокол; Дебита на водоизточниците задоволява сегашните и 

прогнозирани необходими питейни водни количества. 

▪ ВС „Подлес“ – Подлес. Дебита на водоизточниците задоволява сегашните и 

прогнозирани необходими питейни водни количества. 
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Основните проблемни области при външните водоснабдителни системи са:  

▪ Водовземане - Биологично замърсяване на водите на водоизточника при с. Дичево 

Периодично замътване на водата от ТК при Звенимир и инцидентно замърсяване с 

колиформи; 

▪ Съхранени - Недостатъчни обеми за съхраняване на резерва за максимална 

консумация и ПП само за две селища. Необходимо е полагане на хидроизолация на 

повечето кула водоеми, поради наличие на течове от чашата /Главиница, Ножарево, 

Коларово и Ст. Караджа/. Кулата на с. Долно Ряхово не е в експлоатация. Част от 

санитарно-охранителните зони /СОЗ/ са с нарушени огради; 

▪ Помпени станции - Оборудването е остаряло; характеристиките на помпените 

агрегати се разминават значително с тези на тласкателите и системите работят на 

неефективен режим, в помпените станции помпите са амортизирани и се нуждаят от 

подмяна; 

▪ Преносни водопроводи - Лошо състояние на довеждащите водопроводи - положени 

са полиетиленови тръби в отделни участъци по външните водопроводи. Често авариращи 

са водопроводите от П.Ст. Звенимир до КВ и до с. Зарица, както и в лошо техническо 

състояние е тласкателят на ВС „Стефан Караджа“; 

Съществуващата разпределителна Tf0.999418 мрежа в общината е изградена 

основно от азбестоциментови и манесманови тръби, с малък диаметър. Водопроводите са 

изграждани масово в периода през 60 -те, 70- те години и са морално остарели и 

амортизирани. Голяма част от мрежите са разклонени. На една част от селищата уличните 

разпределителни мрежи не са зонирани и участъци от тях функционират с хидростатични 

напори над допустимите норми, а на други селища напорните водоеми са разположени на 

по-ниски коти. През последните 7 г. на територията на общината са извършени подмяна и 

реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в селата Зафирово, Дичево, Суходол и 

гр. Главиница. 

Към настоящия момент, процентът на свързване на населението е 100% в община 

Главиница. Количествата подадена вода, консумация на глава от населението и загубите са 

представени таблично, обобщено за община Главиница. 

Таблица 36. Количествата подадена вода, консумация на глава от населението и загубите. 

Показатели Мерна единица Стойност 

Битово потребление м3/г 285 663 

Специфично битово потребление л/ж/д/ 72 

Общо водопотребление /без загуби/ м3/г 365 116  

Общо водопотребление /със загуби/ м3/г 626 259 

Загуби % 42 
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Таблица 37. обобщените основни компоненти на водопотреблението за населените места 

от община Главиница, 2011 г. 

 
 

За район Главиница подаваното водно количество към разпределителната мрежа на 

селищата, които са с общ водоизточник и нямат индивидуални водоеми не се измерва, а 

разпределя пропорционално на брой потребители за всяко селище. Това възпрепятства 

конкретното отчитане на подаваното водно количество към селищата. 

Основните проблемни области при разпределителните мрежи могат да се обобщят 

по следния 

начин: 

Стари и амортизирани мрежи - съоръженията функционират повече от 50 години, 

изградени предимно от азбестоциментови тръби, които представляват сериозен проблем 

поради своята ненадежност и потенциални рискове за човешкото здраве. Всички 

водопроводи са с изтекъл амортизационен срок и в лошо състояние, което води до 

множество течове, тежки и многобройни аварии и високи експлоатационни разходи; 
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Завишени напори над допустимите; Не се осигурява нормативния напор във високите 

точки на селищата; Неточности при отчитане и измерването на потреблението на вода. 

Реконструкцията на разпределителните мрежи е наложителна за повишаване на 

икономическата ефективност на системата - намаление на загубите, снижение на 

експлоатационните разходи, оптимизация на налягането и други. 

Съществуващите водопроводи по вид и количество са посочени по селища в 

следващите таблици: 

 

с. Бащино 

 

материал AЦ AЦ AЦ ПЕВП AЦ 

диаметър, мм/" 60 80 100 110 125 

д
ъ

л
ж

и
н

а,
 м

 349 1110 206 660 500 

  925 560 200   

  550 300     

общо, м 349 2585 1066 860 500 

      

      

      

   външен водопровод  
  

с. Богданци 

материал AЦ AЦ AЦ AЦ 

диаметър, мм/" 60 80 100 150 

д
ъ

л
ж

и
н

а

, м
 

450 390 600 2000 

  1370 980   

  70     

общо, м 450 1830 1580 2000 

     

     

   външен водопровод 
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с. Вълкан 

материал AЦ AЦ AЦ 

диаметър, мм/" 80 100 150 

д
ъ

л
ж

и
н

а,
 м

 800 880 340 

180   1746 

320     

общо, м 1300 880 2086 

    

   
външен 
водопровод 

 

гр.Главиница 

 

 

с.Дичево 

материал AЦ AЦ AЦ AЦ 

диаметър, 
мм/" 60 80 100 150 

д
ъ

л
ж

и
н

а,
 м

 

480 410 500 2240 

1100 1100 400 865 

  300     

  946     

общо, м 1580 2756 900 3105 
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   външен водопровод 

 

 

с.Долно Ряхово 

материал AЦ AЦ AЦ AЦ 

диаметър, мм/" 60 80 100 150 

дължина, м 
780 18 1520 4995 

  400     

общо, м 780 418 1520 4995 

     

   външен водопровод 

 

с.Зафирово 

материал ПЕВП AЦ ПЕВП AЦ ПЕВП AЦ AЦ 

диаметър, мм/" 25     60 75 80 90 100 150 

дължина, м 
40 670 168 6095 120 3150 1730 

      600 100     

общо, м 40 670 168 6695 220 3150 1730 

        

        

   външен водопровод    
 

с.Звенимир 

материал AЦ AЦ AЦ 

диаметър, мм/" 80 100 125 

дължина, м 

1000 2640 800 

360 285 1445 

  900   

общо, м 1360 3825 2245 

    

   
външен 
водопровод 

 

с.Зебил 

материал ПЕВП AЦ AЦ ПЕВП AЦ ПЕВП AЦ ПЕВП 

диаметър, мм/" 25     60 80 90 100 110 125 180 

дължина, м 

250 250 1645 8 590 696 820 2280 

    1350           

    510           

общо, м 250 250 3505 8 590 696 820 2280 
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   външен водопровод     
 

 

с. Калугерене 

материал стомана AЦ AЦ AЦ AЦ 

диаметър, мм/" 2 1/2 60 80 100 125 

д
ъ

л
ж

и
н

а,
 м

 

521 130 895 330 1441 

    205 250 200 

    510 679   

    290     

общо, м 521 130 1900 1259 1641 

      

      

   външен водопровод  
 

с. Коларово 

материал стомана AЦ AЦ AЦ 

диаметър, 
мм/"  3/4 80 100 125 

д
ъ

л
ж

и
н

а,
 м

 400 600 1540 3325 

  2400 500   

    2600   

общо, м 400 3000 4640 3325 

     

     

   външен водопровод 

 

Регистрираните загуби от износената водопроводна мрежа и други фактори са 

посочени за периода от 2011 до 2015 г. както следва: 
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2011
подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

%2011

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

%2011

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

%2011

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

%2011

І 14470 6405 55,74 1230 829 32,60 1370 1104 19,42 2000 922 53,90

ІІ 13690 7261 46,96 860 694 19,30 1290 908 29,61 1480 956 35,41

ІІІ 13460 7133 47,01 840 637 24,17 1190 793 33,36 1660 706 57,47

ІV 13470 8059 40,17 1100 613 44,27 1320 854 35,30 1990 700 64,82

V 13250 6218 53,07 1480 854 42,30 1730 1014 41,39 2570 899 65,02

VІ 16930 7683 54,62 2050 1680 18,05 2050 1508 26,44 3230 1604 50,34

VІІ 17430 8498 51,24 2350 1512 35,66 2190 1383 36,85 3210 1687 47,45

VІІІ 14560 9657 33,67 1720 1330 22,67 1990 1911 3,97 2660 1639 38,38

ІХ 17020 10599 37,73 3030 1742 42,51 1950 1721 11,74 2980 1468 50,74

Х 16120 8064 49,98 1910 984 48,48 1910 1280 32,98 2370 1347 43,16

ХІ 13280 6771 49,01 980 799 18,47 1550 1001 35,42 2180 1036 52,48

ХІІ 15520 6021 61,20 840 470 44,05 940 961 -2,23 2050 1066 48,00

общо 179200 92369 48,45 18390 12144 33,96 19480 14438 25,88 28380 14030 50,56

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

%2011

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

%2011

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

%2011

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

%2011

І 2320 755 67,46 2570 553 78,48 2180 1488 31,74 3330 861 74,14

ІІ 660 613 7,12 820 680 17,07 2060 1276 38,06 2860 650 77,27

ІІІ 640 603 5,78 750 494 34,13 2100 1226 41,62 2860 612 78,60

ІV 650 506 22,15 760 588 22,63 2360 1320 44,07 3450 721 79,10

V 840 687 18,21 810 745 8,02 3360 1742 48,15 4770 968 79,71

VІ 1070 1071 -0,09 1070 956 10,65 3960 3135 20,83 4920 1872 61,95

VІІ 1240 1107 10,73 1220 880 27,87 3870 2411 37,70 3600 1423 60,47

VІІІ 990 1134 -14,55 690 948 -37,39 2750 2240 18,55 3080 1461 52,56

ІХ 1050 925 11,90 700 659 5,86 3050 1651 45,87 3180 1264 60,25

Х 900 1111 -23,44 770 723 6,10 2400 1890 21,25 3160 976 69,11

ХІ 750 835 -11,33 650 698 -7,38 2000 1545 22,75 2400 770 67,92

ХІІ 720 787 -9,31 750 582 22,40 1970 1415 28,17 3320 752 77,35

общо 11830 10134 14,34 11560 8506 26,42 32060 21339 33,44 40930 12330 69,88

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

%2011

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

%2011

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

%2011

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

%2011

І 1850 1042 43,68 3810 1469 61,44 550 429 22,00 1960 706 63,98

ІІ 1010 1222 -20,99 3760 1534 59,20 260 408 -56,92 1640 723 55,91

ІІІ 920 840 8,70 4100 1413 65,54 250 409 -63,60 1980 636 67,88

ІV 1240 970 21,77 3330 1408 57,72 310 341 -10,00 1910 682 64,29

V 1600 1303 18,56 3490 1047 70,00 270 230 14,81 2540 1114 56,14

VІ 2890 2578 10,80 5040 1466 70,91 620 353 43,06 3670 1655 54,90

VІІ 2610 2028 22,30 5550 2120 61,80 1040 588 43,46 2940 1120 61,90

VІІІ 2070 2276 -9,95 4420 2182 50,63 650 659 -1,38 2890 1546 46,51

ІХ 2000 1768 11,60 5890 2431 58,73 1020 659 35,39 3880 1416 63,51

Х 1440 1388 3,61 4170 2044 50,98 390 374 4,10 3530 1779 49,60

ХІ 1210 1228 -1,49 3200 1441 54,97 210 365 -73,81 2320 831 64,18

ХІІ 1150 1052 8,52 3440 1430 58,43 250 368 -47,20 2260 667 70,49

общо 19990 17695 11,48 50200 19985 60,19 5820 5183 10,95 31520 12875 59,15

Главиница Падина Ножарево Калугерене

Звенимир Зарица Зебил Вълкан

Листец Стефан Караджа Осен Черногор
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подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

%2011

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

%2011

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

%2011

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

%2011

І 1110 616 44,50 3510 2230 36,47 860 710 17,44 400 311 22,25

ІІ 1070 606 43,36 1820 2281 -25,33 930 708 23,87 450 330 26,67

ІІІ 1120 414 63,04 4850 1849 61,88 800 711 11,13 360 324 10,00

ІV 1040 386 62,88 4930 1976 59,92 1080 1008 6,67 310 293 5,48

V 1050 369 64,86 4980 1763 64,60 910 535 41,21 300 216 28,00

VІ 1980 627 68,33 5870 3406 41,98 1050 983 6,38 500 472 5,60

VІІ 2390 1035 56,69 5830 3511 39,78 1240 1026 17,26 500 427 14,60

VІІІ 460 1013 -120,22 5670 4120 27,34 1000 1432 -43,20 370 540 -45,95

ІХ 2470 1278 48,26 6520 3920 39,88 1400 1148 18,00 600 513 14,50

Х 1430 710 50,35 6060 3009 50,35 1200 1101 8,25 450 442 1,78

ХІ 1450 490 66,21 3870 2670 31,01 900 953 -5,89 270 346 -28,15

ХІІ 1660 370 77,71 3390 1944 42,65 840 797 5,12 330 320 3,03

общо 17230 7914 54,07 57300 32679 42,97 12210 11112 8,99 4840 4534 6,32

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

%2011

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

%2011

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

%2011

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

%2011

І 2730 927 66,04 1550 822 46,97 5270 946 82,05 530 261 50,75

ІІ 3110 874 71,90 1640 859 47,62 3620 1181 67,38 590 357 39,49

ІІІ 2880 949 67,05 1520 685 54,93 3720 1010 72,85 400 309 22,75

ІV 3520 687 80,48 1700 625 63,24 3620 1049 71,02 360 189 47,50

V 3520 926 73,69 1840 723 60,71 5470 962 82,41 450 220 51,11

VІ 3010 1813 39,77 2940 1142 61,16 5200 1990 61,73 550 549 0,18

VІІ 5540 1372 75,23 2400 994 58,58 3440 1384 59,77 660 388 41,21

VІІІ 3810 1452 61,89 1690 1143 32,37 4220 1767 58,13 600 499 16,83

ІХ 4460 1435 67,83 2060 1136 44,85 4330 2036 52,98 650 436 32,92

Х 3830 993 74,07 1770 819 53,73 1700 1497 11,94 420 381 9,29

ХІ 3040 992 67,37 1590 766 51,82 2900 1093 62,31 350 294 16,00

ХІІ 4320 794 81,62 1560 624 60,00 3170 1043 67,10 330 274 16,97

общо 43770 13214 69,81 22260 10338 53,56 46660 15958 65,80 5890 4157 29,42

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

%2011

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

%2011

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

%2011

І 1170 790 32,48 880 384 56,36 3040 702 76,91

ІІ 1160 790 31,90 820 337 58,90 2900 559 80,72

ІІІ 1220 562 53,93 1050 346 67,05 2870 543 81,08  

ІV 1360 601 55,81 950 366 61,47 2900 862 70,28

V 1800 919 48,94 510 420 17,65 2670 364 86,37

VІ 2170 1183 45,48 570 480 15,79 3290 624 81,03

VІІ 2290 1293 43,54 550 382 30,55 3740 1001 73,24

VІІІ 2390 1367 42,80 340 531 -56,18 3750 703 81,25

ІХ 2700 1396 48,30 1280 651 49,14 2620 890 66,03

Х 2480 1197 51,73 520 263 49,42 2280 533 76,62

ХІ 2040 755 62,99 660 310 53,03 1950 471 75,85

ХІІ 1910 625 67,28 4700 296 93,70 1640 689 57,99

общо 22690 11478 49,41 12830 4766 62,85 33650 7941 76,40
ОБЩО ЗА 

РАЙОНА
728690 365119 49,89

Подлес Зафирово Богданци Косара

Дичево Коларово Суходол Бащино

Сокол Долно Ряхово Малък Преславец
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2012

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2012

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2012

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2012

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2012

І 17770 5899 66,80 920 868 5,65 820 912 -11,22 2050 935 54,39

ІІ 20700 6270 69,71 1330 685 48,50 1260 995 21,03 2440 1044 57,21

ІІІ 19240 5915 69,26 1030 647 37,18 1180 820 30,51 2630 694 73,61

ІV 19970 6894 65,48 1150 705 38,70 1480 894 39,59 3850 833 78,36

V 16110 7328 54,51 1530 1368 10,59 1870 1132 39,47 3760 1257 66,57

VІ 18210 6823 62,53 1420 709 50,07 1740 1280 26,44 3960 1282 67,63

VІІ 24530 10207 58,39 2250 1725 23,33 2730 1821 33,30 5100 1919 62,37

VІІІ 24620 13392 45,61 2180 1545 29,13 2470 2565 -3,85 5030 2080 58,65

ІХ 22220 8936 59,78 1750 1433 18,11 2270 1796 20,88 4660 1666 64,25

Х 23180 8534 63,18 1520 900 40,79 1790 1114 37,77 5160 1135 78,00

ХІ 15320 7643 50,11 1370 879 35,84 1350 991 26,59 3680 1124 69,46

ХІІ 13850 6091 56,02 1170 691 40,94 1260 1009 19,92 3050 957 68,62

общо 235720 93932 60,15 17620 12155 31,02 20220 15329 24,19 45370 14926 67,10

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2012

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2012

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2012

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2012

І 640 748 -16,88 700 567 19,00 1950 1358 30,36 3380 782 76,86

ІІ 820 774 5,61 1090 645 40,83 2440 1513 37,99 3710 798 78,49

ІІІ 1070 817 23,64 920 775 15,76 2260 1875 17,04 3500 802 77,09

ІV 1250 668 46,56 2160 623 71,16 2650 1798 32,15 4610 915 80,15

V 1350 834 38,22 1200 752 37,33 3580 2570 28,21 4150 1364 67,13

VІ 1650 808 51,03 1260 519 58,81 3060 1998 34,71 6050 1259 79,19

VІІ 2660 1040 60,90 2030 1006 50,44 4530 2805 38,08 8400 1780 78,81

VІІІ 2390 1936 19,00 1820 1514 16,81 4070 4016 1,33 7390 2005 72,87

ІХ 1960 1171 40,26 1250 857 31,44 2610 2659 -1,88 5440 1420 73,90

Х 2090 762 63,54 1460 738 49,45 2300 1486 35,39 4020 609 84,85

ХІ 1810 848 53,15 1030 564 45,24 1980 1433 27,63 3660 783 78,61

ХІІ 1130 720 36,28 950 578 39,16 1490 1316 11,68 1680 674 59,88

общо 18820 11126 40,88 15870 9138 42,42 32920 24827 24,58 55990 13191 76,44

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2012

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2012

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2012

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2012

І 1080 1028 4,81 2620 1414 46,03 320 432 -35,00 2530 710 71,94

ІІ 1480 1138 23,11 3390 1673 50,65 480 495 -3,13 2450 672 72,57

ІІІ 1380 1083 21,52 3100 1400 54,84 390 626 -60,51 3090 856 72,30

ІV 2010 1008 49,85 2860 1381 51,71 340 344 -1,18 3130 894 71,44

V 2710 1797 33,69 3260 1305 59,97 430 356 17,21 3030 954 68,51

VІ 2740 1387 49,38 4240 938 77,88 630 196 68,89 4190 1017 75,73

VІІ 2550 2215 13,14 6470 3139 51,48 1380 892 35,36 2870 1448 49,55

VІІІ 2600 3439 -32,27 7120 3194 55,14 890 897 -0,79 3170 1987 37,32

ІХ 1870 2112 -12,94 4380 2421 44,73 480 500 -4,17 2850 1197 58,00

Х 3860 1050 72,80 4250 1743 58,99 360 286 20,56 2510 958 61,83

ХІ 800 1136 -42,00 3750 1614 56,96 280 334 -19,29 1650 858 48,00

ХІІ 1800 1072 40,44 3630 1555 57,16 210 276 -31,43 1540 731 52,53

общо 24880 18465 25,78 49070 21777 55,62 6190 5634 8,98 33010 12282 62,79

Главиница Падина Ножарево Калугерене

Звенимир Зарица Зебил Вълкан

Листец Стефан Караджа Осен Черногор
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подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2012

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2012

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2012

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2012

І 1040 397 61,83 2930 1978 32,49 800 660 17,50 390 326 16,41

ІІ 1040 599 42,40 3260 2231 31,56 1130 821 27,35 500 376 24,80

ІІІ 1070 485 54,67 3200 2037 36,34 1040 800 23,08 450 355 21,11

ІV 1040 405 61,06 4410 2965 32,77 1400 986 29,57 370 185 50,00

V 1170 569 51,37 4170 2787 33,17 1240 859 30,73 550 379 31,09

VІ 1480 498 66,35 3670 2718 25,94 1300 852 34,46 550 376 31,64

VІІ 2120 697 67,12 4820 4094 15,06 1900 1395 26,58 700 564 19,43

VІІІ 1780 736 58,65 4960 4082 17,70 1720 1703 0,99 720 712 1,11

ІХ 850 686 19,29 3900 3205 17,82 1390 1375 1,08 520 515 0,96

Х 770 484 37,14 3900 1700 56,41 1570 946 39,75 520 337 35,19

ХІ 590 440 25,42 3020 2481 17,85 1310 1141 12,90 390 349 10,51

ХІІ 550 338 38,55 2370 1964 17,13 1200 797 33,58 380 290 23,68

общо 13500 6334 53,08 44610 32242 27,72 16000 12335 22,91 6040 4764 21,13

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2012

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2012

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2012

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2012

І 4460 771 82,71 1450 621 57,17 2650 1021 61,47 350 277 20,86

ІІ 4500 981 78,20 1060 692 34,72 4800 1126 76,54 490 330 32,65

ІІІ 4500 890 80,22 1160 808 30,34 4096 1016 75,20 690 301 56,38

ІV 4500 1028 77,16 2630 965 63,31 4530 914 79,82 550 305 1360,00

V 2500 1300 48,00 2510 1319 47,45 2720 1392 48,82 590 297 49,66

VІ 1600 883 44,81 2580 921 64,30 4560 1626 64,34 560 434 22,50

VІІ 3000 2506 16,47 2870 1832 36,17 5110 1800 64,77 810 508 37,28

VІІІ 2690 2058 23,49 3250 1565 51,85 6330 2560 59,56 700 582 16,86

ІХ 2400 1352 43,67 2500 1128 54,88 5000 1896 62,08 530 469 11,51

Х 2500 952 61,92 1840 825 55,16 4140 1117 73,02 470 356 24,26

ХІ 1800 1059 41,17 1510 870 42,38 5730 1176 79,48 420 296 29,52

ХІІ 1580 779 50,70 1290 768 40,47 4570 975 78,67 350 264 24,57

общо 36030 14559 59,59 24650 12314 50,04 54236 16619 69,36 6510 4419 32,12

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2012

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2012

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2012

І 2660 645 75,75 290 253 12,76 2350 409 82,60

ІІ 2470 817 66,92 710 368 48,17 4330 384 91,13

ІІІ 2850 1121 60,67 700 407 41,86 1730 579 66,53  

ІV 2210 648 70,68 800 274 65,75 1710 547 68,01

V 1700 967 43,12 1020 386 62,16 1850 661 64,27

VІ 2020 1010 50,00 990 443 55,25 1810 790 56,35

VІІ 2550 1588 37,73 1660 854 48,55 2900 1016 64,97

VІІІ 2420 1762 27,19 1210 578 52,23 3030 942 68,91

ІХ 2130 1392 34,65 1170 565 51,71 3770 771 79,55

Х 1650 874 47,03 780 358 54,10 4170 520 87,53

ХІ 1300 727 44,08 700 347 50,43 4690 527 88,76

ХІІ 1110 642 42,16 930 310 66,67 2620 519 80,19

общо 25070 12193 51,36 10960 5143 53,07 34960 7665 78,07
ОБЩО ЗА 

РАЙОНА
828246 381369 53,95

Подлес Зафирово Богданци Косара

Дичево Коларово Суходол Бащино

Сокол Долно Ряхово Малък Преславец
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2013

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2013

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2013

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2013

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2013

І 21230 6335 70,16 1980 661 66,62 1760 952 45,91 4480 912 79,64

ІІ 22500 6480 71,20 1530 610 60,13 1460 820 43,84 3430 870 74,64

ІІІ 35720 6222 82,58 1450 618 57,38 1270 791 37,72 3010 938 68,84

ІV 29450 5441 81,52 1450 677 53,31 1530 825 46,08 3150 758 75,94

V 24130 7859 67,43 2100 1427 32,05 2600 1470 43,46 1840 1554 15,54

VІ 23720 7581 68,04 1770 1175 33,62 1990 1495 24,87 4085 1486 63,62

VІІ 24210 8270 65,84 1790 1272 28,94 2000 1423 28,85 3000 1620 46,00

VІІІ 32160 8996 72,03 2420 1379 43,02 3000 1788 40,40 5900 1860 68,47

ІХ 30510 10750 64,77 2340 1027 56,11 2760 1606 41,81 7020 1495 78,70

Х 37190 7627 79,49 2810 937 66,65 4250 1423 66,52 4640 1069 76,96

ХІ 22710 7025 69,07 1740 883 49,25 2520 1231 51,15 1330 1047 21,28

ХІІ 25150 6671 73,48 2050 688 66,44 2550 1183 53,61 2130 947 55,54

общо 328680 89257 72,84 23430 11354 51,54 27690 15007 45,80 44015 14556 66,93

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2013

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2013

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2013

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2013

І 1360 668 50,88 1440 571 60,35 2150 1309 39,12 4210 674 83,99

ІІ 1140 712 37,54 1120 564 49,64 2100 1290 38,57 3920 656 83,27

ІІІ 1200 591 50,75 1040 602 42,12 2040 1107 45,74 4020 643 84,00

ІV 940 590 37,23 1160 581 49,91 2280 1482 35,00 5000 627 87,46

V 1400 1078 23,00 1640 1049 36,04 4990 2636 47,17 6910 2260 67,29

VІ 1130 811 28,23 1330 576 56,69 3210 2940 8,41 5690 989 82,62

VІІ 1220 1121 8,11 1410 933 33,83 3080 2445 20,62 5490 1164 78,80

VІІІ 1950 1494 23,38 2000 789 60,55 3760 2489 33,80 6380 1225 80,80

ІХ 1540 961 37,60 1740 676 61,15 3160 1843 41,68 4390 1260 71,30

Х 1750 1016 41,94 3590 953 73,45 4120 1745 57,65 4380 933 78,70

ХІ 1110 880 20,72 1090 772 29,17 2280 1374 39,74 2990 759 74,62

ХІІ 1140 705 38,16 1110 604 45,59 2470 1337 45,87 4440 727 83,63

общо 15880 10627 33,08 18670 8670 53,56 35640 21997 38,28 57820 11917 79,39

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2013

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2013

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2013

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2013

І 2950 1037 64,85 5700 1538 73,02 370 316 14,59 2280 747 67,24

ІІ 1520 998 34,34 5150 1402 72,78 310 284 8,39 1960 706 63,98

ІІІ 1320 873 33,86 3480 1420 59,20 470 458 2,55 16502 696 95,78

ІV 1220 939 23,03 3380 1233 63,52 930 203 78,17 2110 708 66,45

V 2700 2209 18,19 3990 1530 61,65 450 333 26,00 2290 991 56,72

VІ 2040 1617 20,74 3380 1226 63,73 690 199 71,16 2490 952 61,77

VІІ 1920 1349 29,74 3780 1953 48,33 410 443 -8,05 2230 1038 53,45

VІІІ 2630 1453 44,75 7740 2212 71,42 890 344 61,35 2750 1183 56,98

ІХ 2350 1961 16,55 8240 2569 68,82 900 602 33,11 2220 1111 49,95

Х 2680 1360 49,25 7430 1704 77,07 940 285 69,68 2720 827 69,60

ХІ 1510 1192 21,06 3300 1695 48,64 760 305 59,87 1780 832 53,26

ХІІ 1660 1078 35,06 3790 1599 57,81 910 299 67,14 1890 738 60,95

общо 24500 16066 34,42 59360 20081 66,17 8030 4071 49,30 41222 10529 74,46

Главиница Падина Ножарево Калугерене

Звенимир Зарица Зебил Вълкан

Листец Стефан Караджа Осен Черногор
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подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2013

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2013

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2013

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2013

І 870 361 58,51 3530 1799 49,04 3020 826 72,65 1000 301 69,90

ІІ 630 360 42,86 4010 2000 50,12 1200 717 40,25 500 304 39,20

ІІІ 650 451 30,62 3180 2000 37,11 1120 751 32,95 430 296 31,16

ІV 450 250 44,44 4310 2175 49,54 1550 1031 33,48 370 254 31,35

V 1060 429 59,53 5610 3588 36,04 1800 1089 39,50 800 551 31,13

VІ 1050 430 59,05 4220 3326 21,18 1400 923 34,07 520 369 29,04

VІІ 900 601 33,22 4020 2636 34,43 1700 1001 41,12 600 370 38,33

VІІІ 1640 549 66,52 5450 3232 40,70 1950 1342 31,18 710 495 30,28

ІХ 440 741 -68,41 4990 3018 39,52 1850 1664 10,05 670 622 7,16

Х 700 399 43,00 6820 2165 68,26 2100 1179 43,86 510 309 39,41

ХІ 540 445 17,59 4320 2263 47,62 1170 1085 7,26 350 332 5,14

ХІІ 440 360 18,18 4570 1996 56,32 2200 810 63,18 640 286 55,31

общо 9370 5376 42,63 55030 30198 45,12 21060 12418 41,04 7100 4489 36,77

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2013

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2013

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2013

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2013

І -2110 797 137,77 1790 817 54,36 6550 1003 84,69 620 265 57,26

ІІ -600 815 235,83 1590 826 48,05 4280 1152 73,08 520 280 46,15

ІІІ 310 777 -150,65 1240 836 32,58 4830 1024 78,80 210 311 -48,10

ІV 1300 797 38,69 1390 775 44,24 4290 955 77,74 200 243 -21,50

V 2000 1701 14,95 2040 1236 39,41 4240 1668 60,66 860 416 51,63

VІ 2000 1003 49,85 1580 1100 30,38 5570 1488 73,29 790 482 38,99

VІІ 2000 1794 10,30 1790 1172 34,53 3990 1550 61,15 540 455 15,74

VІІІ 2000 1711 14,45 2660 1249 53,05 4330 1981 54,25 700 479 31,57

ІХ 0 1400 #DIV/0! 1350 1252 7,26 5230 1778 66,00 880 483 45,11

Х 0 820 #DIV/0! 1520 770 49,34 6000 1403 76,62 630 362 42,54

ХІ 0 924 #DIV/0! 1360 740 45,59 3940 1054 73,25 440 256 41,82

ХІІ 0 735 #DIV/0! 1210 598 50,58 4700 1001 78,70 590 267 54,75

общо 6900 13274 -92,38 19520 11371 41,75 57950 16057 72,29 6980 4299 38,41

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2013

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2013

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2013

І 3130 661 78,88 730 302 58,63 2890 445 84,60

ІІ 2140 629 70,61 1060 315 70,28 3260 442 86,44

ІІІ 2000 873 56,35 800 335 58,13 2560 504 80,31  

ІV 2210 536 75,75 790 178 77,47 2980 653 78,09

V 2560 1143 55,35 1100 270 75,45 3680 417 88,67

VІ 2620 532 79,69 1020 402 60,59 3430 613 82,13

VІІ 2420 1060 56,20 1230 534 56,59 3590 838 76,66

VІІІ 1860 1318 29,14 1770 484 72,66 4350 748 82,80

ІХ 1780 1173 34,10 880 531 39,66 5440 787 85,53

Х 2290 950 58,52 1060 299 71,79 6750 427 93,67

ХІ 1340 837 37,54 600 330 45,00 2470 555 77,53

ХІІ 1710 612 64,21 650 328 49,54 2830 448 84,17

общо 26060 10324 60,38 11690 4308 63,15 44230 6877 84,45
ОБЩО ЗА 

РАЙОНА
950827 353123 62,86

Подлес Зафирово Богданци Косара

Дичево Коларово Суходол Бащино

Сокол Долно Ряхово Малък Преславец
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2014
подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

%2014

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

%2014

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

%2014

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

%2014

І 4500 1141 74,64 4211 646 84,66 2442 337 86,20 11408 2665 76,64

ІІ 3489 1113 68,10 5436 673 87,62 2761 336 87,83 12994 2640 79,68

ІІІ 4190 1075 74,34 6378 686 89,24 2071 342 83,49 10517 2575 75,52

ІV 4144 1431 65,47 6623 852 87,14 1404 434 69,09 10211 3841 62,38

V 4898 1634 66,64 6735 850 87,38 1624 653 59,79 10459 2593 75,21

VІ 4763 1443 69,70 3721 943 74,66 1779 624 64,92 10433 3340 67,99

VІІ 5547 1715 69,08 4173 981 76,49 1766 620 64,89 10065 3329 66,92

VІІІ 6015 1775 70,49 5256 1198 77,21 1920 816 57,50 12019 4699 60,90

ІХ 4292 1758 59,04 5745 1183 79,41 2164 701 67,61 8753 5687 35,03

Х 3547 1643 53,68 3689 1044 71,70 1869 521 72,12 8800 3215 63,47

ХІ 3281 1399 57,36 2036 965 52,60 1833 382 79,16 9351 2551 72,72

ХІІ 3108 1148 63,06 3405 909 73,30 1873 378 79,82 10352 2934 71,66

общо 48666 17275 64,50 57408 10930 80,96 23506 6144 73,86 125362 40069 68,04

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

%2014

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

%2014

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

%2014

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

%2014

І 8105 4075 49,72 1105 174 84,25 1118 159 85,78 1468 604 58,86

ІІ 8783 3830 56,39 1207 181 85,00 985 159 83,86 2415 506 79,05

ІІІ 9587 4095 57,29 623 173 72,23 1226 152 87,60 1626 579 64,39

ІV 7657 4727 38,27 583 320 45,11 972 102 89,51 1820 1042 42,75

V 9118 5293 41,95 695 151 78,27 1206 133 88,97 2378 1056 55,59

VІ 9200 4960 46,09 660 225 65,91 1075 201 81,30 2078 1199 42,30

VІІ 10559 5314 49,67 720 209 70,97 866 177 79,56 3163 1331 57,92

VІІІ 12539 7681 38,74 837 438 47,67 1194 357 70,10 4445 1435 67,72

ІХ 8989 5826 35,19 551 411 25,41 1002 463 53,79 3004 1763 41,31

Х 7345 5035 31,45 1085 375 65,44 955 337 64,71 1886 1430 24,18

ХІ 7800 4749 39,12 980 183 81,33 641 148 76,91 1736 661 61,92

ХІІ 6716 4121 38,64 1124 161 85,68 354 146 58,76 1534 580 62,19

общо 106398 59706 43,88 10170 3001 70,49 11594 2534 78,14 27553 12186 55,77

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

%2014

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

%2014

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

%2014

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

%2014

І 6965 1370 80,33 1094 782 28,52 46 46 0,00 8143 1113 86,33

ІІ 6407 1494 76,68 1206 783 35,07 27 46 -70,37 6257 1056 83,12

ІІІ 4314 1501 65,21 1226 840 31,48 51 46 9,80 5289 1022 80,68

ІV 4761 2373 50,16 1264 969 23,34 280 33 88,21 4924 1373 72,12

V 5066 2439 51,86 1528 865 43,39 463 135 70,84 3799 1131 70,23

VІ 4629 2101 54,61 1380 881 36,16 129 78 39,53 3347 1456 56,50

VІІ 5339 2026 62,05 1791 964 46,18 255 39 84,71 3859 1348 65,07

VІІІ 4986 3602 27,76 2155 1653 23,29 3514 72 97,95 5205 2108 59,50

ІХ 5330 4194 21,31 1587 1359 14,37 653 91 86,06 4413 2231 49,44

Х 4559 3320 27,18 1389 1072 22,82 55 57 -3,64 4517 1540 65,91

ХІ 4727 1653 65,03 1400 860 38,57 22 30 -36,36 6087 1345 77,90

ХІІ 4173 1597 61,73 1481 827 44,16 29 36 -24,14 4553 1093 75,99

общо 57083 27670 51,53 17501 11855 32,26 5524 709 87,17 60393 16816 72,16

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

%2014

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

%2014

І 2780 227 91,83 1800 471 73,83

ІІ 1083 209 80,70 4741 513 89,18

ІІІ 2511 194 92,27 2099 497 76,32

ІV 2457 250 89,82 2075 676 67,42

V 2409 253 89,50 2365 541 77,12

VІ 2626 306 88,35 2430 751 69,09

VІІ 3274 225 93,13 3170 629 80,16

VІІІ 4510 294 93,48 3320 814 75,48

ІХ 1990 333 83,27 2850 1087 61,86

Х 1796 257 85,69 2615 694 73,46

ХІ 1713 219 87,22 2497 544 78,21

ХІІ 1343 216 83,92 2200 520 76,36

общо 28492 2983 89,53 32162 7737 75,94

2014 611812 219615 64,10

Попина Гарван Поляна Ситово

Искра Нова Попина Слатина Ветрен

Сребърна Любен Ястребна Добротица

Ирник Босна
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2015

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2015

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2015

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2015

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2015

І 24110 5672 76,47 2810 722 74,31 2190 877 59,95 3920 877 77,63

ІІ 23780 7086 70,20 1280 786 38,59 1800 988 45,11 3400 965 71,62

ІІІ 24790 6197 75,00 1420 657 53,73 1960 1005 48,72 3050 818 73,18

ІV 25450 5910 76,78 1620 693 57,22 1960 917 53,21 3360 715 78,72

V 31060 6672 78,52 2830 1584 44,03 2910 1088 62,61 5040 1292 74,37

VІ 29210 9095 68,86 2230 1543 30,81 1920 1785 7,03 2830 1826 35,48

VІІ 30100 8956 70,25 2790 1325 52,51 2280 1324 41,93 2590 1721 33,55

VІІІ 31430 11639 62,97 1824 100,00 2380 1905 19,96 1050 2121 -102,00

ІХ 29290 9521 67,49 1990 1299 34,72 2310 1449 37,27 5270 1689 67,95

Х 26050 8177 68,61 1590 964 39,37 1880 1348 28,30 2720 1361 49,96

ХІ 26090 6844 73,77 1550 782 49,55 2110 1103 47,73 3030 1106 63,50

ХІІ 22560 6413 71,57 1490 653 56,17 2180 1043 52,16 3220 956 70,31

общо 323920 92182 71,54 23424 11008 53,01 25880 14832 42,69 39480 15447 60,87

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2015

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2015

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2015

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2015

І 1170 606 48,21 940 552 41,28 2970 1296 56,36 11390 659 94,21

ІІ 1150 801 30,35 1070 727 32,06 2720 1626 40,22 7360 647 91,21

ІІІ 1240 1000 19,35 1210 493 59,26 3140 993 68,38 8080 643 92,04

ІV 950 718 24,42 970 989 -1,96 3620 1149 68,26 8830 699 92,08

V 1190 729 38,74 1600 645 59,69 6130 2307 62,37 10070 1298 87,11

VІ 1010 1033 -2,28 1390 923 33,60 3990 3601 9,75 10040 1618 83,88

VІІ 1450 886 38,90 1980 708 64,24 4390 1554 64,60 9010 1111 87,67

VІІІ 1240 1486 -19,84 1810 1384 23,54 4150 3174 23,52 10340 1477 85,72

ІХ 1080 965 10,65 1970 758 61,52 2970 1761 40,71 9480 1089 88,51

Х 1440 1191 17,29 3160 610 80,70 2170 2268 -4,52 9160 928 89,87

ХІ 70 626 -794,29 1570 564 64,08 2290 1332 41,83 10360 702 93,22

ХІІ 1250 627 49,84 790 545 31,01 2200 1301 40,86 6470 658 89,83

общо 13240 10668 19,43 18460 8898 51,80 40740 22362 45,11 110590 11529 89,58

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2015

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2015

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2015

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2015

І 2120 1141 46,18 1440 1771 -22,99 550 301 45,27 2540 737 70,98

ІІ 1940 1225 36,86 3920 2035 48,09 590 394 33,22 1930 1075 44,30

ІІІ 2110 848 59,81 4370 1848 57,71 640 271 57,66 2630 844 67,91

ІV 2340 1000 57,26 4550 1355 70,22 620 234 62,26 2400 758 68,42

V 3960 1451 63,36 6440 2098 67,42 980 195 80,10 3010 658 78,14

VІ 2790 1826 34,55 6750 2453 63,66 990 511 48,38 2270 1209 46,74

VІІ 3320 1445 56,48 9072 2202 75,73 1358 514 62,15 2860 1044 63,50

VІІІ 3230 2635 18,42 7400 3084 58,32 1100 737 33,00 2680 1827 31,83

ІХ 2440 1814 25,66 5452 2746 49,63 878 405 53,87 2560 1353 47,15

Х 2230 1328 40,45 4510 1896 57,96 2430 897 63,09 1030 326 68,35

ХІ 2890 1057 63,43 5160 1760 65,89 870 273 68,62 2130 1869 12,25

ХІІ 2680 1014 62,16 4860 1614 66,79 930 280 69,89 2100 809 61,48

общо 32050 16784 47,63 63924 24862 61,11 11936 5012 58,01 28140 12509 55,55

Главиница Падина Ножарево Калугерене

Звенимир Зарица Зебил Вълкан

Листец Стефан Караджа Осен Черногор
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подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2015

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2015

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2015

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2015

І 690 314 54,49 3310 2225 32,78 2000 797 60,15 580 300 48,28

ІІ 510 417 18,24 3710 2539 31,56 1800 1112 38,22 490 368 24,90

ІІІ 620 302 51,29 3200 2254 29,56 1900 1040 45,26 620 367 40,81

ІV 400 277 30,75 4030 2743 31,94 2510 1429 43,07 500 265 47,00

V 1010 383 62,08 5880 3140 46,60 3000 875 70,83 720 235 67,36

VІ 1010 620 38,61 3730 3697 0,88 2200 1437 34,68 760 553 27,24

VІІ 1460 473 67,60 4430 2793 36,95 3100 1708 44,90 850 481 43,41

VІІІ 1300 663 49,00 4590 3900 15,03 2840 1700 40,14 1000 679 32,10

ІХ 1240 493 60,24 3710 3387 8,71 2600 1391 46,50 720 441 38,75

Х 2800 1427 49,04 620 324 47,74 2800 1427 49,04 620 324 47,74

ХІ 960 306 68,13 3440 2021 41,25 2500 1433 42,68 480 289 39,79

ХІІ 660 298 54,85 3830 2258 41,04 1845 1872 -1,46 275 275 0,00

общо 12660 5973 52,82 44480 31281 29,67 29095 16221 44,25 7615 4577 39,89

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2015

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2015

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2015

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2015

І 2000 852 57,40 1900 684 64,00 2420 1032 57,36 780 297 61,92

ІІ 2000 1150 42,50 1640 1020 37,80 1830 1375 24,86 670 405 39,55

ІІІ 2000 793 60,35 1530 827 45,95 2210 1250 43,44 790 290 63,29

ІV 2170 661 69,54 1100 955 13,18 2190 1030 52,97 980 226 76,94

V 2100 809 61,48 2000 809 59,55 3760 995 73,54 1510 263 82,58

VІ 1620 1334 17,65 1830 1057 42,24 4300 1821 57,65 760 505 33,55

VІІ 670 1864 -178,21 1860 1311 29,52 5690 1744 69,35 780 480 38,46

VІІІ 360 2089 -480,28 1820 1488 18,24 5000 2264 54,72 610 611 -0,16

ІХ 400 1371 -242,75 1490 1110 25,50 4130 1843 55,38 470 439 6,60

Х 330 1000 -203,03 860 680 20,93 3670 1568 57,28 350 397 -13,43

ХІ 960 808 15,83 570 733 -28,60 3970 1085 72,67 340 261 23,24

ХІІ 762 #DIV/0! 1590 651 59,06 3760 1075 71,41 340 257 24,41

общо 14610 13493 7,65 18190 11325 37,74 42930 17082 60,21 8380 4431 47,12

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2015

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2015

подадена

m3

инкас.

m3

загуби 

% 2015

І 3310 659 80,09 1040 309 70,29 4130 416 89,93

ІІ 2900 1062 63,38 780 437 43,97 4180 1935 53,71

ІІІ 3880 667 82,81 900 399 55,67 3850 487 87,35  

ІV 4080 1039 74,53 1130 354 68,67 3860 428 88,91

V 5160 799 84,52 1610 310 80,75 4270 469 89,02

VІ 4310 1267 70,60 1110 537 51,62 3910 709 81,87

VІІ 5220 1116 78,62 1250 494 60,48 5020 674 86,57 ,

VІІІ 4050 1623 59,93 1210 583 51,82 3220 766 76,21

ІХ 3440 1263 63,28 1070 491 54,11 3330 561 83,15

Х 3030 921 69,60 1480 429 71,01 2870 2345 18,29

ХІ 2650 695 73,77 1320 444 66,36 2770 533 80,76

ХІІ 2550 728 71,45 1300 345 73,46 2650 490 81,51

общо 44580 11839 73,44 14200 5132 63,86 44060 9813 77,73

2015 1012584 377260 62,74

Подлес Зафирово Богданци Косара

Дичево Коларово Суходол Бащино

Сокол Долно Ряхово Малък Преславец



 

219 

 

 

III. 10. 2. 9. 2. Канализационна инфраструктура 

През 2009-2011 г. беше реализиран проект за изграждане на ПСОВ и 

канализационната мрежа на град Главиница. Изградени са 14,6 км. канализация, като по 

този начин отпадните се отвеждат до пречиствателната станция. 

В останалите селища няма официални данни за изградена обществена канализация 

и за свързаност на населението към канализационната мрежа. Преобладаващата част от 

жилищата /84,4%/ са свързани с поливни ями или със септични ями. Едва 169 /4,5%/ от 

жилищата нямат никаква канализация. 

 

III. 10. 2. 2. Енергийна система. Електроразпределение.  
 

 

III. 10. 2. 2. 1. Изграждане и развитие на системата. 

Енергийната система за захранване на Община Главиница не е пряко включена в 

националния енергиен пръстен. На територията на общината няма изградена подстанция 

110/20 kV. Основното захранване е на 20 kV от подстанции 110/20 kV на съседни Общини  

и разпределителна мрежа от въздушни електропроводи /ВЕЛ/ 20kV. 

 

III. 10. 2. 2. 2. Източници от регионално и републиканско ниво. 

На територията на общината няма изградени източници за възобновяема ел. енергия 

присъединени към преносната мрежа.  

Основен източник на захранване на общината е енергийна мрежа на 20 kV. 

Източник на ел. енергия за задоволяване потребностите на общината са 

трансформаторни подстанции 110/20kV на съседни общини и с въздушни ел. проводи 20 

kV се електрозахранват всички населени места  посредством трафопостове 20/0.4kV. 

 

III. 10. 2. 2. 3. Пренос и разпределителна мрежа 

III. 10. 2. 2. 3. 1. Разпределителна мрежа 20 kV 

Електропроводите /въздушни и кабелни/ 20kV за захранване на селищата в община 

Главиница, около и в град Главиница са изградени, така че не се реализират пръстени с цел 

резервираност, както на битовите потребители, така също и на промишлените. В по-
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голямата си част електропроводите са собственост на електроразпределителното 

дружество. 

Въздушните електропроводи 20kV създават ограничения със сервитутите си в 

урегулираните територии и подлежат на постепенно кабелиране. 

Съществуващата мрежа е в добро състояние в по-голямата си част. Авариите по 

електропроводните линии 20kV основно се дължат на остаряла изолация. 

Електроразпределителното дружество ежегодно следва да почиства просеките и извършва 

върхови ревизии на ВЕЛ. 

Развитието на електроразпределителната мрежа средно напрежение се извършва от 

електроразпределителното дружество съгласно Закон за енергетиката и Наредба 6 за 

присъединяване на производители и потребители. Трасетата на кабелните и въздушни 

линии се определят с техническите проекти по реда на ЗУТ. 

 

III. 10. 2. 2. 3. 2. Трансформаторни постове и възлови станции. 

На територията на град Главиница и околностите са изградени зидани трафопостове 

в самостоятелни УПИ, вградени трафопостове, КТП, БКТП и мачтови трафопостове. 

Голяма част от трафопостовете са оборудвани с физически и морално остаряла 

апаратура средно напрежение и се налага тяхната реконструкция. 

В по-голямата си част трафопостовете са собственост на електроразпределителното 

дружество и се управляват от диспечерска служба. 

С развитието на селищните системи ще се налага изграждане на нови трафопостове  

за осигуряване на мощности за нарастващото потребление съгласно Закон за енергетиката 

и Наредба №6 за присъединяване на производители и потребители при спазване на всички 

нормативни изисквания. 

 

III. 10. 2. 2. 3. 3. Електроснабдителна мрежа 0.4 kV 

Електрическата мрежа ниско напрежение в населените места е въздушна. За разлика 

от останалите нива на мрежите. Мрежа 0,4kV е с най-голям обем като дължини и брой 

съоръжения. Това е и причината тя да бъде изключително морално и физически остаряла и 

изисква огромни инвестиции за реконструкции, подмяна и рехабилитация. Недоброто 

състояние на мрежа НН води до влошаване качеството на доставената ел. енергия. 

Като разпределителни табла се използват метални шкафове, които подлежат на 

корозия. В тази връзка напоследък навлязоха в експлоатация полимерните 

разпределителни кутии. 
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Важен проблем е уличното осветление на населените места в общината. Уличната 

осветителна мрежа на територията на общината на места  е в лошо техническо състояние.   

  

III. 10. 2. 3. Телекомуникационна инфраструктура  
 

Област Силистра има добре развита телекомуникационна инфраструктура и 

достигаща до всяко селище автоматична телефонна мрежа. Всички селища са с 

автоматично входящо и изходящо междуселищно избиране. Продължава въвеждането на 

модерна цифрова комуникационна и преносна далекосъобщителна инфраструктура и 

подменяне на съществуващата аналогова. 

 В обхвата на далекосъобщителната мрежа на община Главиница попадат почти 

всички населени места чрез изградените селищни телефонни мрежи от конвенционален 

тип. Покритието с мобилни мрежи на територията на общината се изпълнява от различни 

оператори на мобилни комуникации – /“Мобилтел“ ЕАД /МТел/, „Теленор България“ ЕАД 

и „БТК“ ЕАД /Виваком/.  

Таблица 38. Осигуреност на обитаваните жилища с кабелна телевизия, сателитна антена, 

компютър и достъп до интернет в община Главиница, в сравнение с тази на област 

Силистра 

 Общо В градовете В селата 

 Жилища/живеещи лица Жилища/живеещи лица Жилища/живеещи лица 

Област Силистра 

Кабелна телевизия 19 138 55 539 11 722 31 438 7 416 24 101 

Сателитна антена 14 668 45 641 4 105 11 942 10 583  33 699 

Компютър 16 019 54 912 10 027 30 829 5 992 24 083 

Достъп до интернет 14 572 49 929 9 278 28 686 5 294 21 243 

Община Главиница 

Кабелна телевизия 591 1 941 184 501 407 1 440 

Сателитна антена 2 688 8 207 283 815 2 405 7 392 

Компютър 964 3 723 188 647 776 3 076 

Достъп до интернет 822 3 167 168 560 654 2 607 

/Източник: Национален статистически институт – НСИ/ 

 

По данни на НСИ от 2011г. достъпът до интернет е сравнително малък, като едва 

16,23% от жилищата и 18,6% от живеещите лица имат достъп до интернет, което е под 

средните стойности за областта с около 4-6%. Разликата между общинския център и 

останалите населени места не е голяма. Едва 21,85% от населението на общината е заявило, 

че притежава компютър, като за град Главиница всеки 5 разполага с компютър. 
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III. 10. 3. Депа за твърди битови отпадъци  
 

На територията на община Главиница има общо 24 нерегламентирани депа, като към 

момента битовите, производствените и неопасни отпадъци генерирани в общината се 

депонират в РДО Силистра в м. „Осми пост” в землището на гр. Силистра.  

Община Главиница има утвърдена Общинска програма за управление на дейностите 

по отпадъците за периода 2008-2013 г. и работи по проект: „Изпълнение на дейности по 

закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания”. Целта на проекта е битовите отпадъци от всички населени 

места в общината да се депонират в депото, намиращо се в общинския център. 

Депонираните отпадъци следва да се съберат в границите на съществуващата площадка на 

депото в гр. Главиница, като се уплътнят и консолидират в една по-компактна по площ и 

обем фигура, образуваща тялото на депото. В проекта е заложена биологическа 

рекултивация на депото, която обхваща комплекс от селскостопански, горскостопански и 

други дейности, изпълнението на които води до възстановяване на нарушения терен, като 

се оформи подходящ и по-добър ландшафт.  

След изпълнението на проекта, ще се преустанови депонирането на отпадъци в 

общинското депо в гр. Главиница, като следва да се депонират и генерираните отпадъци и 

утайки в ПСОВ – Главиница, след пускането й в експлоатация. 
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III. 11. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ  
 

Екологичната политика е част от държавната политика и в този аспект особено 

важен се явява регионалният подход, при който се отчитат специфичните особености на 

природните ресурси, тяхното съвременно състояние, възможностите за възпроизводство, 

опазване и икономически възможности за трайно устойчиво развитие на региона. 

Община Главиница се отличава с благоприятно екологогеографско положение. То 

се определя от нейното преходно физикогеографско положение, както по отношение на 

отделните компоненти на природната среда, така и на природните комплекси 

/ландшафтите/, като цяло. Това положение определя екологичния потенциал на общината, 

който в една или друга степен е повлиян от стопанската дейност на населението ѝ. 

Община Главиница се характеризира с добро качество на околната среда. Това се 

определя от липса на крупни промишлени замърсители, които силно да влошават 

санитарната обстановка и хигиенни качества на атмосферния въздух, водите и почвата, 

както и на земеделие, основаващо се на традиционни екологосъобразни практики. 

През територията на Главиница не минават трасета на главни транспортни 

коридори. Липсват главни пътни артерии и повечето пътища са от трети клас, само 16,5 км 

са второкласни пътища. Селскостопанските пътища са 1700 км и горски пътища - 20 км. 

Препоръчително е общината да не допуска непрекъсната урбанизация и 

разрастване на урбанизираните територии за сметка на ценни земеделски земи. Следва 

да се изключи възможността за замърсяване над допустимото на повърхностните и 

подземните води с непречистени отпадъчни води. ОУП следва да осигури също така 

подходящо устройване на буферни зони около защитените територии. 
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Фигура 57. Местоположение и граници на община Главиница. 

 

Анализ на компонентите на околната среда 

Атмосферен въздух 

Опазване чистотата на атмосферния въздух е от изключителна важност, тъй като 

пряко влияе върху човешкото здраве. В тази връзка основните замърсители в атмосферния 

въздух вредни за човешкото здраве, дефинирани като такива от Министерство на околната 

среда и водите /МОСВ/ са следните: азотен диоксид, серен диоксид, общ прах и фини 

прахови частици /ФПЧ10/, бензен, олово, кадмий, арсен, полиароматни въглеводороди 

/ПАВ/, толуол, стирол, амоняк, фенол и серовъглерод. Следвайки Закона за опазване на 

околната среда, МОСВ е разработило Националната система за мониторинг на околната 

среда /НСМОС/, която осигурява своевременна и достоверна информация за състоянието 

на елементите на околната среда и факторите, въздействащи върху нея, въз основа на която 

се правят анализи, оценки и прогнози за обосноваване на дейностите по опазване и защита 

на околната среда от вредни въздействия. Контролът на територията на общината се 

извършва ежегодно и следи за повишения в пределно допустимите норми, като 

наблюдението на емисиите на отделните предприятия на територията на община 

Главиница се извършва основно от РИОСВ-Русе.  
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Качеството на атмосферния въздух се характеризира от работещата промишленост 

и транспорта. Влиянието на работещата промишленост е незначително. Не е установено 

наличие на азотни окиси, оловни аерозоли, други аерозоли и феноли, което е предмет на 

изследване от страна на подвижната лаборатория за фоново замърсяване на РИОСВ - Русе. 

Замърсяванията със сероводород, фенол и прах са характерни замърсители от 

транспортни средства и от отопление на твърдо гориво през зимния период. 

Замърсяванията са предимно с ФПЧ10 от отоплението през зимния период, от 

автомобилният транспорт и от лошата пътна инфраструктура. 

В района на сметищата замърсяването на въздуха е от химическото взаимодействие 

на изхвърлените отпадъци и тяхното гниене. 

Най-общо казано, качеството на атмосферния въздух за района на община 

Главиница може да се характеризира като добро. Поддръжката на паркове и градини, както 

и на зелени площи в населените места на територията на община Главиница, създава 

благоприятна жизнена среда и е ефективен начин за намаляване на замърсяването на 

въздуха. 

 

Почви 

За развитието на земеделието от особено голямо значение е почвеното богатство, 

което е основен природен ресурс на общината. 

По отношение на почвено-географското райониране на България, общината се 

отнася към Севернобългарска лесостепна почвена зона. Почвите на територията на община 

Главиница са чернозем, излужен чернозем, оподзолен чернозем, делувиално-ливадни, 

антропогенни, подходящи за отглеждане на зърнено-житни и технически култури. 

Замърсяването на почвите обикновено е в резултат от наднормената употреба на 

изкуствени торове и пестициди в селското стопанство, от торов отпадък от 

животновъдството и от битови отпадъци. Пестицидите, използвани на територията на 

община Главиница се съхраняват предимно в складове на земеделски кооперации. 

Твърдите пестициди са опаковани в чували, а течните пестициди във варели. Разположени 

са в складове на пет населени места /гр. Главиница, с. Зафирово, с. Звенимир, с. Подлес, с. 

Суходол/ на територията на община Главиница и се намират под постоянно наблюдение.  

Контролът и наблюдението за състоянието на почвите в общината се осъществява 

от РИОСВ – Русе, а анализите се извършват от Регионална лаборатория–Русе. На 

територията на РИОСВ–Русе за областите Русе, Разград и Силистра, са определени 33 

пункта за наблюдение състоянието на почвите. Целта на мониторинговата система е да се 
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обхванат по-големи територии от почвените различия, намиращи се на територията на 

страната чрез пунктове за почвен мониторинг.  

В община Главиница има два пункта за почвен мониторинг – в селата Зафирово и 

Раздел. 

При извършваните контролни проверки не са констатирани замърсявания с 

продукти от растителна защита. Земеделските производители не съхраняват на 

производствените си площадки препарати. Ползват дози, които са им необходими за 

третиране.  

При извършените анализи до момента не са регистрирани наличия на тежки метали 

над ПДК, както засоляване и вкисляване на почвите. Не са констатирани и наднормено 

съдържание на тежки метали от автотранспорт, което е показател за ползването на 

безоловен бензин.  

Сериозен проблем на общината е замърсяването на земеделски земи от 

нерегламентирани сметища. Някои от тях са разположени в дерета с постоянно течаща 

вода, върху зелени площи или на открити равни места със свободен достъп на хора и 

животни.  

За територията на община Главиница не е констатирано замърсяване на почвата, 

което е гаранция за екологично чиста селскостопанска земя и селскостопанска продукция. 

Няма данни за замърсяване на почвите с тежки метали, пестициди, нефтопродукти, 

нитрати и други замърсители. 

В Правилата за прилагане на плана ОУП ще включи предписание за разработване 

на програма за изграждане на системата от ветрозащитни пояси срещу ветровата 

ерозия. 

 

Води 

Хидрографска мрежа 

Община Главиница попада в Черноморска отточна област /условно някои автори в 

областта на хидрологията от нея отделят Дунавската отточна област/, чийто речни води се 

оттичат към акваторията на Черно море, посредством течението на река Дунав. Река Дунав 

е северна граница на община Главиница. Наличните водни количества са формирани 

предимно от подпочвени води. На територията на общината съществуват 19 броя 

микроязовири и водоеми, които се използват за рибовъдство и напояване. В северната й 

част е построена напоителна система “Малък Преславец”, която в момента не работи. 

Същата обаче е с голям капацитет и възможности дори само за община Главиница. 
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Водните ресурси в територията на община Главиница се формират от подземни 

водоизточници – 2 карстови и 1 порови подземни води. Подхранването на карстовите води 

е от инфилтрация на валежни води директно от повърхността. или от вода от реките. 

Подхранването на поровите води е от валежи, от реките при високи водни нива и от 

пукнатини и карстови води.  

Карстовите води формират подземни водни тела „Карстови води в Малм-

Валанжския басейн” - код BG1G0000J3K051 и „Карстови води в Русенската формация” - 

код BG1G000K1hb041. Подхранването на карстовите води се осъществява, чрез 

инфилтрация на валежни води в обсега на повърхностните разкрития на карбонатните 

седименти. Съществено значение има и инфилтрацията на води от реките, които 

навлизайки в зоната на окарстяване на седиментите губят цялото си водно количество 

/реките Суха, Хърсовска, Канагюл, Крапинец, Ясенковец, Текето, Война, Чайрлък, Сазлъка 

и др./. 

Поровите води формират подземни водни тела „Порови води в Неогена – район 

Русе-Силистра” - код BG1G00000N1035. Подземните води се подхранват от валежи, които 

се инфилтрират директно в песъчливо-чакълестите колектори или преминават през 

еолично покритие. Дренирането се осъществява от извори, разположени в основата на 

склоновете на речно-овражната мрежа, в това число и на р. Дунав. В хидрохимично 

отношение водите са хидрокарбонатно-магнезиево-калциеви и хидрокарбонатно-

калциево-магнезиеви, с минерализация 650÷800 mg/l. 

По отношение на хидрогеоложките условия територията на общината може да се 

раздели на две зони: 

Първа зона – на север в района на разпространение на плиоценски седименти с два 

водоносни хоризонта: 

▪ Водоносен хоризонт в плиоценски пясъци, характеризиращ се с води с малък 

дебит до 4 литра на секунда и водно ниво на дълбочина от 8 метра до 20 метра 

от повърхността. 

▪ Водоносен хоризонт в аптските варовици, които се установяват на голяма 

дълбочина от 50 метра – 150 метра от повърхността. 

Втора зона – южна част на системата се характеризира с дълбоки подпочвени води 

/наличие на аптски водоносен хоризонт/. 

Водоносни са карстовите аптски варовици. Водите са дълбочинни, а не напорни. 

Експлоатацията на шахтните кладенци достига до 40 метра под дъното на суходолията. 
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Наличните подземни водни ресурси се използват за битово водоснабдяване, чрез сондажи, 

но те не са в състояние да задоволят нуждите на Общината. 

 

На територията на община Главиница има 19 язовира, тяхното разположение е 

представено в следната таблица: 

 

Риск от наводнения 

Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район – Плевен, изготвя 

План за управление на риска от наводнения /ПУРН/, съгласно чл.7 от Директива 

2007/60/ЕС /Европейска Директива за наводненията/ и на основание чл. 146и от Закона за 

водите. Директивата определя рамка от мерки за оценка и управление на риска от 

наводнения с цел намаляване на неблагоприятните последици върху човешкото здраве, 

околната среда, стопанската дейност и културното наследство. 

На основание на публикуваните проекти на РЗПРН на сайта на БДУВДР-Плевен, 

община Главиница попада в зона с висок риск от наводнения в северната гранична част на 

общината по крайбрежието на р. Дунав. 

 

 

Община 

Главиница 
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Фигура 58.Райони със значителен потенциален риск от наводнения; 

 

С ОУПО ще се създадат условия за пълноценно използване на потенциала на 

водните ресурси.  

С Правилата за прилагане на плана ще се: 

▪ въведе задължително изграждане на черпателни септични ями при новото 

жилищно и водно строителство и поетапна подмяна на попивните ями; 

▪ предпише изискване към следващите ПУП за предвиждане на локални съоръжения 

за пречистване на отпадните води на стопанските обекти. 

 

Водоснабдяване и канализация 

Експлоатирането и поддържането на водоснабдителните системи и съоръжения и 

предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги в рамките на територията на 

община Главиница се извършва от ВиК ООД – гр. Силистра. Питейно-битовото 

водоснабдяване на селищата в община Главиница се осъществява от 3 подземни 

водоизточника /при средногодишни водни количества от 50,95 l/sec/ чрез 16 тръбни 

кладенеца /ТК/ и 3 дренажа. Подпочвените води са дълбочинни. Експлоатацията на 

кладенците достига до 40 m под дъното на суходолията. На сегашния етап наличните 

водоизточници покриват потреблението. В град Главиница има изградена частична 

канализация за отпадни битови води, в която са включени обществено-административни и 

жилищни сгради. Битовите води без пречистване се отвеждат в края на населеното място в 

сухо безотточно дере. Последният участък заедно с не действащи съоръжения /септична 

яма и попивни кладенци/ се намират в частни парцели. 

 

Качество на питейните води 

Като цяло община Главиница е с добра екологична характеристика, която се 

определя от благоприятните почвени, микроклиматични и санитарно-хигиенни условия. 

Качеството на питейните води е добро, хлорирането им е на необходимото ниво и се 
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извършва редовно в границите на нормите. 

 

Ландшафтна характеристика на община Главиница 

Община Главиница се намира в североизточната част на област Силистра и попада 

в източната Дунавска равнина. Дунавската равнина е развита върху Мизийската плоча, 

която се отличава с плоско наслоен релеф. Теренът й е хълмовидно-равнинен, като 

преобладаващата надморска височина се движи от 200 до 300 м. 

Характеристиките на ландшафта с техните физически, културни и естетико-

емоционални измерения участват в характеристиката на ресурсния потенциал на 

територията, до колкото допринасят за качеството на жизнената среда и за 

инвестиционната привлекателност. Взаимодействието в течение на времето на територията 

на общината между природо-географските условия и дадености – климат, релеф, вода, 

почви, растителност в тяхното естествено развитие и човешката дейност е формирало 

ландшафти, които в пространствено отношение са средно големи по площ.  

Елементите, които конкретно са ги обусловили на територия на община Главиница 

са: горски територии, естествените формации, нивите, ливадите, реките, деретата, 

овразиите, населените места, производствените съсредоточия и другите урбанизиращи се 

територии, селищни формации и др. Човешката намеса общо взето не е изменила облика 

на природната среда, поради което ландшафтите могат да бъдат определени 

преимуществено като слабо променени – естествени ландшафти.  

Определящ критерий за състоянието на ландшафтите е устойчивостта им, респ. 

възможностите им за естествено развитие и възпроизвеждане на ресурси и условия за 

благоприятна околна среда. Тези им възможности, които са посочени в следващата точка 

по видове ландшафти са оценени в преходни разработки, като са използвани такива 

показатели като вид, възраст и бонитет на насажденията, характер на ползване на 

земеделските земи и др. 

По предварителна преценка комбинацията от естествени и създадени условия на 

територията на общината позволява идентифицирането на следните типа ландшафти: 

▪ Селищен тип със средни възможности за естествено развитие. Представен в 23 

населени места. Благоприятно въздействащ елемент тук е дворищното озеленяване 

и преобладаване на овощните дървета, лозниците, плодните и декоративните храсти 

и цветните градинки пред домовете; 

▪ Селскостопански тип с ниски възможности за естествено развитие. Това са нивите, 

мерите, ливадите, заемащи около половината площ от територията на общината. 
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Разположени са сравнително равномерно между горски площи, които им оказват 

постоянно благоприятно влияние; 

▪ Селскостопански тип със средни възможности за естествено развитие. Състои се от 

трайни култури – овощни градини и лозя и е представен върху значително малка 

площ в сравнение с предходните. Трайните култури са защитено средство срещу 

суховеите и зимните ветрове, влияят благоприятно върху микроклимата; 

▪ Горски тип с висока възможност за естествено развитие. Горските площи са с 

голямо значение за здравословната структура на ландшафта, като играят важна роля 

със своя освежаващ, разкрасяващ и обогатяващ елемент в ландшафта; 

▪ Горски тип със средни възможности за естествено развитие В тази категория влизат 

социалните защитени горски територии и стопанските горски територии. Те също 

са с благоприятно влияние върху микроклимата и опазват съседните 

селскостопански площи. Ефикасността на защитната им роля се повишава, когато 

са разположени по вододелите, височините, стръмните скатове и бреговете; 

▪ Промишлени ландшафти. С много ниска степен на естествено развитие се включват, 

бившите кооперативни стопански дворове и площадки, складови зони и др. В много 

случаи те нямат качествата на действително културен ландшафт. 

Територията на общината притежава разнообразни типове ландшафти, при което 

доминират типовете с подчертано естествен характер. Нивото на увредени ландшафти е 

съвсем ниско. Запазените възможности за естествено развитие, които характеризират 

повечето типове ландшафти и изразяват тяхната устойчивост, са индикация за това, че 

територията се нуждае предимно от дейности и действия с превантивен / поддържащ / 

характер по отношение запазване и обогатяване на основните видове ландшафти. 

При изготвянето на ОУП на община Главиница ще се вземе предвид: 

▪ последователно прилагане на ландшафтно устройствен подход, насочен към 

опазване, при необходимост на определени места – и възстановяване на общите 

ландшафтни характеристики на територията и особено на емблематичните им 

елементи при реализацията на трайна физическа намеса. Спазването на това 

изискване предполага допълнителни проучвания за проверка и потвърждение на 

предварително идентифицираните типове ландшафти; 

▪ внимателно проучване на възможните варианти за провеждане на бъдещите 

транспортни и инфраструктурни комуникации и включване в плана на онези от тях, 

които в най-малка степен нарушават околната среда и ландшафтните и 
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характеристики, като пътищата бъдат провеждани по правило по границите между 

различни ландшафтни типове; 

▪ специално внимание да бъде отделено, вкл. и чрез предписания в Правилата за 

прилагане на плана, на формата и граничната линия на периферните горски ивици, 

които определят изгледа на горските масиви, обогатяват пейзажа в контраст със 

селскостопанските площи; 

▪ при реализирането на мерките за рекултивация на нарушените терени и определяне 

на бъдещото им предназначение следва да се отчита принадлежността на тези 

терени към съответните типове ландшафт и възстановяването им да се използва за 

тяхното /на ландшафтите/ стабилизиране. 

 

Отпадъци 

На територията на Общината се генерират различни видове отпадъци – основно битови 

отпадъци, но също така и строителни отпадъци и в по-малка степен опасни отпадъци. Мотивиращи 

фактори се явяват разположението на населените места, броят на населението в тях, както и 

дейността на населението, като функция при образуване на твърди битови отпадъци /ТБО/. 

Отпадъци, които се приемат на депата за смет – 23 на брой, на територията на 

община Главиница, са смесени битови отпадъци с код на отпадъка – 20 03 01 и смеси от 

бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия с код на отпадъка – 17 01 

06. Не се приемат болнични отпадъци, лесно запалими или запалими, излезли от употреба 

гуми, с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен диаметър над 1400 mm и др. 

опасни отпадъци. 

Битовите отпадъци на община Главиница се депонират на Регионално депо-

Силистра, разположено в местността „Осми пост” на гр. Силистра и обслужва още 

общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово и Алфатар. 

Основното количество строителни отпадъци се генерират от дейността на фирми, 

извършващи строителна и ремонтна дейност  на сгради и пътища. 

В района на община Главиница няма налично депо за строителни отпадъци и те се 

събират, чрез установените системи за сметосъбиране от страна на общината като са 

определени площадки за съхраняването им или се депонират заедно с битовите отпадъци 

на общинското депо. Тъй като няма функциониращи предприятия в региона за третиране и 

оползотворяване на строителни отпадъци с годините те са натрупани на площадки, 

превърнати в депа, неотговарящи на нормативните изисквания. Количеството генерирани 

строителни отпадъци идва предимно от еднолични търговци и юридически лица, които 
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отделят отпадъци при ремонт на офисите си, както и от физически лица, генериращи 

строителни отпадъци главно при ремонт на жилища, тъй като през последните години 

липсват значителни мащабни строителни дейности. 

През последните години, като цяло, се наблюдава тенденция към намаляване на 

количествата на образуваните битови и строителни отпадъци. 

Отпадъци от животновъдството  

Община Главиница е с високо съдържание  на биоразградими органични 

/растителни и животински/ отпадъци – 60 % от цялото количество. Като се има предвид 

Директивите на ЕС и приоритетите на Националната програма за минимизиране на 

отпадъците /в частта органични/, за депониране в санитарни депа, приоритетен въпрос за 

Общината е компостирането им. Ефективността при оползотворяване на органичните 

отпадъци може да се осъществи чрез съоръжения за компостиране, получаване и 

използване на биогаз. Торовите маси от животновъдството, често се изхвърлят на 

нерегламентирани места и това е предпоставка за образуване на нерегламентирани 

сметища извън и в населените места. 

По отношение на производствените отпадъци за тяхното отстраняване се грижат 

самите предприятия на територията на общината. Към настоящия момент промишлените 

отпадъци се събират и третират заедно с ТБО. 

Опасни отпадъци – пестициди, на територията на община Главиница се съхраняват 

предимно в складове на земеделски кооперации в пет населени места /около 9000 тона 

пестициди с изтекъл срок на годност/. Твърдите пестициди са опаковани в чували, а 

течните пестициди във варели под постоянно наблюдение. 

Събиране и транспортиране на отпадъците  

На територията на община Главиница има изградена организирана система за 

сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО. Извозването на събраните ТБО се извършва със 

специализирана техника с различна честота – от ежедневно до един път на две седмици. В 

селата има нерегламентирани замърсявания, които подлежат на постепенно ликвидиране. 

ОУП ще предложи принципно решение за третиране на производствените 

отпадъци, чиито обем се очаква да нарасне в резултат развитието на индустриални 

производствени дейности. Също е ще се предложат подходящи локализации за 

депониране на селскостопански отпадъци и сгурия от домакинствата с индивидуално 

отопление на твърди горива. 
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Защитени територии, съгласно Закона за защитените територии /ЗЗТ/ и 

Защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, съгласно Закона за 

биологичното разнообразие 

 

Защитени територии, съгласно Закона за защитените територии 

На територията на община Главиница попада само една защитена територия, 

съгласно Закона за защитените територии и това е защитена местност - ЗМ „Блатото край 

с. Малък Преславец“. 

 

▪ ЗМ „Блатото край с. Малък Преславец“ е с площ 154,94 ха. Тя заема части 

от община Главиница в землището на с. Малък Преславец. Защитената местност е с 

код 419 в Регистъра на защитените територии и обявена със Заповед № РД-310 от 

10.04.1956 г., бр. 34/1986г. на ДВ, с последваща промяна за прекатегоризация със 

Заповед № РД-411 от 28.04.2004 г., бр. 48/2004 на ДВ и промяна в площта - 

актуализация със Заповед № РД-815 от 15.09.2010 г., бр. 87/2010 на Държавен 

вестник. Защитената местност е обявена с цел запазване на характерната за района 

екосистема, както и местообитанията на редки и застрашени растителни и 

животински видове. Регламентираният режим на защита включва забрана на 

всякакви дейности, които водят до късането и изкореняването на растения, бране на 

липов цвят и други билки, забрана за строителство, както и други дейности, с които 

се нарушава водния режим на блатото и се изменя естественият облик на 

местността, извеждането на сечи, с изключение на санитарни сечи от 1 август до 14 

февруари, забранява се паша на домашни животни извън имот №2119, забранява се 

палене на огън, опожаряване на тръстиката и друга растителност, забранява се 

замърсяване на водите и земите с битови, промишлени и други отпадъци, забранява 

се ловуване, с изключение на едър дивеч през периода ноември - декември, на 

разстояние не по-малко от 150 м от брега. Забранява се използване на лодки и 

мрежени за спортен и промишлен риболов. Забранява се внасяне и развъждане на 

неприсъщи за района растителни и животински видове. Защитената местност е 

разположена в северната част на общината и е на разстояние от около 18 км по 

въздушна линия от регулационните граници на град Главиница. 
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Фигура 59 .Местоположение на защитена местност „Блатото край с. Малък Преславец“, 

спрямо регулационните граници на община Главиница. 

 

 

Защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие  

От Европейската екологична мрежа Натура 2000 в обхвата на община Главиница 

попадат части от две защитени зони по Директивата за опазване на дивите птици 

/Директива 2009/147/ЕС/ и три защитени зони по Директивата за опазване на природните 

местообитания и дивата флора и фауна /Директива 92/43/ЕЕС/. 

 

 

 

 

 

ЗМ „Блатото край с. Малък 

Преславец“ 
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Таблица 39.Защитени зони на територията на община Главиница; 

Код на 
защитена 
зона 

Име на защитена зона Тип на защитена зона 

BG0002065  Блато Малък Преславец Защитена зона по директивата за птиците 

BG0002062  Лудогорие Защитена зона по директивата за птиците 

BG0000168  Лудогорие Защитена зона по директивата за местообитанията 

BG0000171  Лудогорие - Боблата Защитена зона по директивата за местообитанията 

BG0000530  Пожарево - Гарван Защитена зона по директивата за местообитанията 

 

Двете защитени зони по Директивата за опазване на дивите птици 2009/147/ЕО са: 

Защитена зона „Блато Малък Преславец“ е с код BG0002065 в Регистъра на 

защитените зони и с обща площ 372.22 ха. Тя е обявена със Заповед № РД-568 от 

05.09.2008г., обн. ДВ бр. 84/2008 г. по Директивата за опазване на дивите птици. Заема 

територии от община Главиница в землището на село Малък Преславец. Защитената зона 

попада в територии, контролирани от РИОСВ-Русе. Предмет на опазване са птици и 

местообитанията, съгласно чл. 6, ал.1 т.3, т.4 от Закона за биологичното разнообразие. 

▪ Видове и местообитания, съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Къдроглав пеликан /Pelecanus 

crispus/, Малък корморан /Phalacrocorax pygmeus/, Малък воден бик /Ixobrychus 

minutus/, Нощна чапла /Nycticorax nycticorax/, Гривеста чапла /Ardeola ralloides/, 

Малка бяла чапла /Egretta garzetta/, Червена чапла /Ardea purpurea/, Белоока 

потапница /Aythya nyroca/, Червен ангъч /Tadorna ferruginea/, Осояд /Pernis 

apivorus/, Малък креслив орел /Aquila pomarina/, Малък орел /Hieraaetus pennatus/, 

Късопръст ястреб /Accipiter brevipes/, Малък сокол /Falco columbarius/, Ливаден 

дърдавец /Crex crex/, Белобуза рибарка /Chlidonias hybridus/, Земеродно рибарче 

/Alcedo atthis/, Сив кълвач /Picus canus/, Черен кълвач /Dryocopus martius/, Среден 

пъстър кълвач /Dendrocopos medius/, Сирийски пъстър кълвач /Dendrocopos 

syriacus/, Червеногърба сврачка /Lanius collurio/; 

▪ Видове и местообитания, съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък гмурец /Tachybaptus 

ruficollis/, Голям гмурец /Podiceps cristatus/, Голям корморан /Phalacrocorax carbo/, 

Сива чапла /Ardea cinerea/, Сива патица /Anas strepera/, Зеленоглава патица /Anas 

platyrhynchos/, Лятно бърне /Anas querquedula/, Зеленоножка /Gallinula chloropus/, 

Лиска /Fulica atra/, Обикновена калугерица /Vanellus vanellus/, Късокрил кюкавец 

/Actitis hypoleucos/, Речна чайка /Larus ridibundus/, Чайка буревестница /Larus canus/, 

Жълтокрака чайка /Larus cachinnans/, Пчелояд /Merops apiaster/. 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002065&siteType=BirdsDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002062&siteType=BirdsDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000168&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000171&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000530&siteType=HabitatDirective
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Режимът на защита включва следните забрани: премахването на характеристики 

на ландшафта /единични и групи дървета/ при ползването на земеделските земи като 

такива; залесяването на пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и 

трайни насаждения; използването на пестициди и минерални торове в пасища; Забранява 

се извършването на сечи в горите от местни видове, които водят до намаляване на тяхното 

площно разпространение или до смяна на видовете; косенето на тръстика и отстраняването 

на влаголюбива растителност в периода от 1 март до 15 август; забранява се добиването на 

подземни богатства; депонирането на отпадъци. Защитената зона е разположена в 

северната част на общината и е на разстояние от около 18 km по въздушна линия от 

регулационните граници на град Главиница. 

 

Защитена зона „Лудогорие“ е с код BG0002062 в Регистъра на защитените зони и 

с обща площ 91 389.06 ha. Тя е обявена със Заповед № РД-837 от 17.11.2008 г., обн. ДВ бр. 

11/2008 г. и последваща промяна със Заповед № РД-79 от 28.01.2013 г., ДВ бр. 

10/05.02.2013г., по Директивата за опазване на дивите птици. Заема територии от община 

Главиница /в землищата на гр. Главиница и селата Бащино, Вълкан, Зарица, Звенимир, 

Зебил, Листец, Ножарево, Осен, Падина, Подлес, Стефан Караджа/, общините Завет, 

Исперих, Кубрат, Разград, Русе, Силистра и др. Защитената зона попада в територии, 

контролирани от РИОСВ-Русе. 

Защитената зона е обявена с цел опазване и поддържане на местообитанията на 

посочените в т. 2 видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно 

състояние и възстановяване на местообитанията на видове птици по т. 2, за които е 

необходимо подобряване на природозащитното им състояние. 

Предмет на опазване са птици и местообитанията, съгласно чл. 6, ал.1 т.3, т.4 от 

Закона за биологичното разнообразие. 

▪ Видове и местообитания, съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Малък воден бик /Ixobrychus 

minutus/, Червена чапла /Ardea purpurea/, Черен щъркел /Ciconia nigra/, Бял щъркел 

/Ciconia ciconia/, Червен ангъч /Tadorna ferruginea/, Осояд /Pernis apivorus/, Черна 

каня /Milvus migrans/, Орел змияр /Circaetus gallicus/, Ливаден блатар /Circus 

pygargus/, Малък креслив орел /Aquila pomarina/, Малък орел /Hieraaetus pennatus/, 

Късопръст ястреб /Accipiter brevipes/, Белоопашат мишелов /Buteo rufinus/, Царски 

орел /Aquila heliaca/, Ливаден дърдавец /Crex crex/, Бухал /Bubo bubo/, Кoзодой 

/Caprimulgus europaeus/, Синявица /Coracias garrulus/, Сив кълвач /Picus canus/, 

Черен кълвач /Dryocopus martius/, Среден пъстър кълвач /Dendrocopos medius/, 
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Сирийски пъстър кълвач /Dendrocopos syriacus/, Горска чучулига /Lullula arborea/, 

Полска бъбрица /Anthus campestris/, Червеногърба сврачка /Lanius collurio/, 

Черночела сврачка /Lanius minor/, Ястребогушо коприварче /Sylvia nisoria/, 

Полубеловрата мухоловка /Ficedula semitorquata/, Градинска овесарка /Emberiza 

hortulana/. 

▪ Видове и местообитания, съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък гмурец /Tachybaptus 

ruficollis/, Черногуш гмурец /Podiceps nigricollis/, Голям ястреб /Accipiter gentilis/, 

Малък ястреб /Accipiter nisus/, Обикновен мишелов /Buteo buteo/, Черношипа 

ветрушка /Керкенез/ /Falco tinnunculus/, Сoкол орко /Falco subbuteo/, Вoден 

дърдавец /Rallus aquaticus/, Зеленоножка /Gallinula chloropus/, Обикновена 

калугерица /Vanellus vanellus/, Късокрил кюкавец /Actitis hypoleucos/, Пчелояд 

/Merops apiaster/. 

Режимът на защита включва следните забрани: премахването на характеристики 

на ландшафта /единични и групи дървета/ при ползването на земеделските земи като 

такива; залесяването на пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и 

трайни насаждения; използването на пестициди и минерални торове в пасища; 

използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство; 

косенето на ливадите от периферията към центъра с бързодвижеща се техника и преди 15 

юли. Защитената зона се разпростира в южната част на община Главиница. 
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Фигура 60 .Местоположение на ЗЗ „„Блато Малък Преславец“ BG0002065 и ЗЗ 

„Лудогорие“  BG0002062, спрямо територията на община Главиница. 

 

Трите защитени зони по Директивата за опазване на природните местообитания 

и дивата флора и фауна /Директива 92/43/ЕЕС/ са: 

Защитена зона „Лудогорие“. Тя е с код в Регистъра на защитените зони и е от тип 

К – Защитена зона по Директива за местообитанията, която припокрива защитена зона 

по Директива за птиците. Има обща площ 59 447 ха, разположена е в континенталния 

биогеографски район при географска дължина E 26° 48' 38" и географска ширина N 43° 48' 

29" при средна надморска височина 200 м. Обявена е с Решение на №611/16.10.2007г, ДВ 

бр.85/2007г. Зоната заема части от общините Главиница /в землищата на селата Бащино, 

Вълкан, Зарица, Звенимир, Зебил, Листец, Осен, Падина, Подлес, Стефан Караджа/, Завет, 

Исперих, Кубрат, Разград, Русе, Силистра и др. Защитената зона попада в територии, 

контролирани от РИОСВ-Русе. Защитената зона е обявена с цел запазване на площта на 

природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на 

опазване в рамките на защитената зона; Запазване на естественото състояние на 

ЗЗ „„Блато Малък Преславец“ 

BG0002065 

ЗЗ „Лудогорие“  

BG0002062 
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природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките 

на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, 

характерни видове и условия на средата;  Възстановяване при необходимост на площта и 

естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на 

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

зона. Защитената зона се разпростира в южната част на община Главиница. 

 

Предмет на опазване са: 

Природни местообитания: 

▪ 6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion 

albi Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi  

▪ 6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик /Festuco-

Brometalia/ /*важни местообитания на орхидеи/ Semi-natural dry grasslands and 

scrubland facies on calcareous substrates /Festuco Brometalia//*important orchid sites/  

▪ 6250* Панонски льосови степни тревни съобщества Pannonic loess steppic grasslands  

▪ 8310 Неблагоустроени пещери Caves not open to the public. 

▪ 9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове Tilio-

Acerion forest of slopes, screes and ravines.  

▪ 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus Pannonic woods with 

Quercus petraea and Carpinus betulus. 

▪ 91H0* Панонски гори с Quercus pubescens Pannonian woods with Quercus pubescens  

▪ 91I0* Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. Euro-Siberian steppic woods with 

Quercus spp.  

▪ 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile 

oak forests. 

▪ 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа Moesian silver lime woods. 

Бозайници: Широкоух прилеп /Barbastella barbastellus/; Европейски вълк* /Canis 

lupus/; Видра /Lutra lutra/; Добруджански /среден/ хомяк /Mesocricetus newtoni/; Дългокрил 

прилеп /Miniopterus schreibersi/; Дългоух нощник /Myotis bechsteini/; Остроух нощник 

/Myotis blythii/; Дългопръст нощник /Myotis capaccinii/; Трицветен нощник /Myotis 

emarginatus/; Голям нощник /Myotis myotis/; Средиземноморски подковонос /Rhinolophus 

blasii/; Южен подковонос /Rhinolophus euryale/; Голям подковонос /Rhinolophus 

ferrumequinum/; Maлък подковонос /Rhinolophus hipposideros/; Подковонос на Мехели 

/Rhinolophus mehelyi/; Лалугер /Spermophilus citellus/; Пъстър пор /Vormela peregusna/. 
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Земноводни и влечуги: Червенокоремна бумка /Bombina bombina/; Ивичест смок 

/Elaphe quatuorlineata/; Обикновена блатна костенурка /Emys orbicularis/; Шипобедрена 

костенурка /Testudo graeca/; Шипоопашата костенурка /Testudo hermanni/; Добруджански 

тритон /Triturus dobrogicus/; Голям гребенест тритон /Triturus karelinii/. 

Безгръбначни: Хидриас /Hypodryas maturna/; Callimorpha quadripunctaria*, Лицена 

/Lycaena dispar/; Bolbelasmus unicornis; Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/; Бръмбар рогач 

/Lucanus cervus/; Буков сечко /Morimus funereus/; Алпийска розалия* /Rosalia alpina/. 

 

Защитена зона „Лудогорие-Боблата“. Тя е с код BG0000171 в Регистъра на 

защитените зони и е от тип К – Защитена зона по Директива за местообитанията, която 

припокрива защитена зона по Директива за птиците. Има обща площ 48 364.50 дка, 

разположена е в континенталния биогеографски район при географска дължина E 26° 53' 

15" и географска ширина N 43° 53' 22" при средна надморска височина 138 м. Одобрена е 

с Решение на МС №122/02.03.2007г, ДВ бр.21/2007 г. Зоната заема части от областите 

Силистра и Разград, като в обхвата на община Главиница се включва малък фрагмент от 

нея в землищата на селата Осен и Стефан Караджа. Защитената зона попада в територии, 

контролирани от РИОСВ-Русе. Защитената зона се характеризира с полуестествени 

пасища, включващи степни елементи, като остатъци от някогашна лесо-степна зона. 

Пасища /основно в карстовите райони/ с разпръсната дървесна и храстова растителност в 

предимно надлъжно географски ориентираните дерета и сухи долини. Защитената зона е 

обявена с цел запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на 

видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона; Запазване 

на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, 

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

местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата;  Възстановяване при 

необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни 

местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на 

опазване в рамките на защитената зона. 

Предмет на опазване са: 

Природни местообитания: 

▪ 6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion 

albi Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi  

▪ 6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик /Festuco-

Brometalia/ /*важни местообитания на орхидеи/ Semi-natural dry grasslands and 
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scrubland facies on calcareous substrates /Festuco Brometalia//*important orchid sites/  

▪ 6250* Панонски льосови степни тревни съобщества Pannonic loess steppic grasslands 

▪ 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове Calcareous rocky 

slopes with chasmophytic vegetation 

▪ 9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове Tilio-

Acerion forest of slopes, screes and ravines 

▪ 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus Pannonic woods with 

Quercus petraea and Carpinus betulus. 

▪ 91H0* Панонски гори с Quercus pubescens Pannonian woods with Quercus pubescens  

▪ 91I0* Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. Euro-Siberian steppic woods with 

Quercus spp.  

▪ 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile 

oak forests. 

▪ 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа Moesian silver lime woods 

Бозайници: Европейски вълк* /Canis lupus/; Добруджански /среден/ хомяк 

/Mesocricetus newtoni/; Дългокрил прилеп /Miniopterus schreibersi/; Дългопръст нощник 

/Myotis capaccinii/; Южен подковонос /Rhinolophus euryale/; Лалугер /Spermophilus citellus/; 

Пъстър пор /Vormela peregusna/. 

Земноводни и влечуги: Червенокоремна бумка /Bombina bombina/; Ивичест смок 

/Elaphe quatuorlineata/; Обикновена блатна костенурка /Emys orbicularis/; Шипобедрена 

костенурка /Testudo graeca/; Шипоопашата костенурка /Testudo hermanni/; Добруджански 

тритон /Triturus dobrogicus/; Голям гребенест тритон /Triturus karelinii/. 

Безгръбначни: Хидриас /Hypodryas maturna/; Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/; 

Бръмбар рогач /Lucanus cervus/; Буков сечко /Morimus funereus/; Алпийска розалия* 

/Rosalia alpina/. 

Защитена зона „Лудогорие–Боблата“ е уязвима при дейности, свързани с 

преобразуване в орни земи, изкуствени насаждения. ЗЗ е представена от пасища /главно 

в карстови райони/ с разпръсната храстовидна и тревна растителност в преобладаващи 

надлъжно ориентирани дерета и сухи долини. Зоната отстои по въздушна линия на 3.25 

км в западна посока от гр. Главиница. 

 

Защитена зона „Пожарево-Гарван“ е с код BG0000530 в Регистъра на защитените 

зони и е от тип I – Защитена зона по Директива за местообитанията, която съдържа 

защитена зона по Директива за птиците. Има обща площ 63 049.23 дка, разположена е в 
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континенталния биогеографски район при географска дължина E 26° 5' 6" и географска 

ширина N 44° 5' 7" при средна надморска височина 58 м. Одобрена е с Решение на 

Министерски съвет №122/02.03.2007г, ДВ бр.21/2007 г. и с последваща промяна в площта 

- увеличаване с Решение № 811 от 16.11.2010 г., бр. 96/2010 на Държавен вестник. Зоната 

заема части от област Силистра, като в обхвата на община Главиница се включва малък 

фрагмент от нея в землищата на селата Долно Ряхово и Малък Преславец. Защитената зона 

попада в територии, контролирани от РИОСВ-Русе. Защитената зона включва влажни зони, 

пасища, върбови гори, орни земи, градини и лозя. Представлява пресноводно блато недалеч 

от Дунав, разположено на брега на реката. Защитената зона е обявена с цел запазване на 

площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, 

предмет на опазване в рамките на защитената зона; Запазване на естественото състояние 

на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките 

на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, 

характерни видове и условия на средата;  Възстановяване при необходимост на площта и 

естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на 

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

зона. Предмет на опазване са природни местообитания, бозайници, земноводни, влечуги, 

риби и безгръбначни, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 на ЗБР. 

Качество и значимост 

ЗЗ представлява плитко блато, разположено по река Дунав. Зоологическо /Важна 

зона за птиците - IBA/ и ботаническо значение. Важно и за съществуването на 

безгръбначната фауна. Блатото Гарван е важно място за някои видове птици, растения, 

влечуги и земноводни /Bombina bombina, Triturus vulgaris, Hyla arborea, Pelobates fuscus, 

Rana esculenta/. 

Уязвимост 

Зоната е уязвима от дейности, свързани с еутрофикация и лов. Пресъхване на реките, 

вливащи се в блатото и ограничената връзка с Дунав. Най-голямата заплаха за обекта е 

изсичането на естествената растителност и замяната й с тополови култури. Някои от 

проблемите са управление на водните нива, еутрофикация, ерозия, изхвърляне на битови 

отпадъци и транспортно оборудване /железопътно, шосейно/; свръхексплоатацията на 

рибни ресурси; използването на пестициди; замърсяване и др. Голяма част от блатото е 

пресъхнало през лятото. Засегнато е от отпадъци, еутрофикация, земеделие и др. Тази 

защитена територия трябва да се управлява ефективно и водата да се опреснява с вода от 

Дунава. Да се запазят естествените гори от Tilia argentea, Populus nigra, Ulmus laevis, Salix, 
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alba и естествената блатна растителност в блатата - Пожаревско, Малък Преславец и 

Гарван. 

Защитена зона „Пожарево-Гарван“ BG0000530 е разположена в северната част 

на община Главиница и отстои по въздушна линия на около 12 км от областния център 

на общината. 

 

Фигура 61. Местоположение на защитените зони по Директивата за птиците, спрямо 

територията на община Главиница. 

 

Посочените 5 бр. защитени зони – BG0002065 „Блато Малък Преславец“ по 

Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици; BG0002062 „Лудогорие“ по 

Директивата за птиците; BG0000168 „Лудогорие“ Защитена зона по Директива за 

местообитанията; BG0000171 „Лудогорие–Боблата“ по Директивата за местообитанията и 

BG0000530 „Пожарево-Гарван“ по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, по смисъла на Закона за биологичното 

разнообразие са особено уязвими към човешки дейности, свързани с разрушаване на 

тревни и горски местообитания /напр. застрояване, туристически дейности и др./ 

 При стопанисването, управлението и планирането на земите, попадащи в  

ЗЗ „Лудогорие-

Боблата“ BG0000171 

ЗЗ „Лудогорие“  

BG0000168 
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екологичната мрежа Натура 2000, трябва да се осигурят благоприятни условия за 

тяхното екологично, икономическо и социално устойчиво управление, съвместимо с 

консервационните цели на защитените зони. 

Целите и предвижданията на ОУП на община Главиница не са свързани с промени 

на приоритетните природни местообитания и местообитания на защитени животински 

видове, и не се очаква да доведат до промени в структурата и функциите на защитените 

зони от мрежата Натура 2000, така и в тези на защитените територии. 

 

Фигура 62 .Местоположение на защитените зони по двете Директиви, спрямо територията на 

община Главиница 

 

 

 

 

 

 

 

ЗЗ „„Блато Малък Преславец“ 

BG0002065 

ЗЗ „Лудогорие“  

BG0002062 

ЗЗ „Пожарево-

Гарван“ BG0000530 

ЗЗ „Лудогорие-

Боблата“ BG0000171 

ЗЗ „Лудогорие“  

BG0000168 
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С цел опазване на ценни вековни дървета е създаден регистър, съгласно Закона за 

биологичното разнообразие, в който се описват техни основни характеристики.  

На територията на община Главиница се две вековни дървета, представени в 

таблицата по-долу: 

 

№ Дървесен 

вид 

Вид на 

документа 

Дата Населено 

място 

Община Възраст, 

години 

Височина, 

м 

Обиколка, 

м 

Диаметър, 

м 

1 Летен дъб 

/2047/ 

Заповед No.91 

от 18.02.2008 

г., бр. 32/2008 

на Държавен 

вестник 

25.03.2008г. с. Малък 

Преславец 

Главиница над 300 около 20 3,95 - 

2 Летен дъб 

/2099/ 

Заповед 

No.909 от 

05.12.2012 г., 

бр. 101/2012 

на Държавен 

вестник 

18.12.2012г. с. Подлес Главиница 150/155 18 3.8  
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Биологично разнообразие  

▪ На територията на община Главиница има следните животни и растения: 

- Животни: таралеж, полунощен прилеп, добруджански /среден/ хомяк, златка, 

невестулка, малък воден бик, бял щъркел, тръстиково шаварче, блатно шаварче, 

степен пор, орел змияр, осояд, малък сокол, белобуза рибарка, див скален гълъб, 

домашна кукумявка, бухал, козодой, черен бързолет, черен кълвач, сив кълвач, горска 

чучулига, северен славей, поен дрозд, градска лястовица, селска лястовица, кос, син 

синигер, черен синигер, черночела сврачка, белочела сврачка, гарван, слепок, 

късокрак гущер, медянка, дъждовник, смок мишкар, зелена крастава жаба, кафява 

крастава жаба, бръмбар рогач и червена горска мравка; 

- Растения: царска папрат, снежно кокиче, оливиеров минзухар, блатен аир, 

лъскаволистна млечка, конски кестен, битински синчец, бърдуче, рогат живовлек и 

тъполистна върба; 

- Защитени растения: Вековен летен дъб – в землището на с. Малък Преславец – 1 

брой - в много добро биологично състояние. 

 

▪ Билки с търговско значение, находища и използване 

Територията на РИОСВ-Русе от биологична гледна точка се характеризира с голямо 

разнообразие на лечебни растения. Това се обуславя и от биогеографското разположение и 

климатичните особености на района. Билкосъбирането за някои от населените места е един 

от основните поминъци и основен източник на доходи за местното население.  

Постоянен остава интересът от страна на билкозаготвителите към култивирано отглеждане 

на редки и застрашени видове растения. Такива са случаите с балканския ендемит-

мурсалски чай, отглеждан в 2 села на територията на община Главиница. Мурсалският чай 

е включен и в Червената книга на България. Отглеждането на такива растения подлежи на 

много строг контрол за произход на генетичния материал. 

 

Изхождайки от горните изводи и проблеми, ОУП ще постави следните изисквания и 

насоки:  

- при определяне на бъдещото функционално използване на отделните части на 

територията, както и провеждането на новите пътни трасета и инфраструктурни 

проводи, ще се отчита стриктно териториалният обхват, респ. границите на 

защитените територии и зони, в т.ч. трите пояса в обхвата на вододайните зони;  
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- съгласуване с компетентните органи по опазване на околната среда за евентуалното 

определяне на буферни зони на защитените територии;  

- за защитени зони по Натура 2000 са съобразени природо-охранителните режими, 

въведени по реда на Закона за биологичното разнообразие. В плана ще се обоснове 

допустимата устройствена/урбанистична/строителна намеса, респ. прилагането и чрез 

устройственото планиране на по следващото ниво, при съобразяване с изискванията за 

запазване на местообитанията и популациите;  

- с оглед по-нататъшното развитие на общественото озеленяване на населените места, 

в Правилата за прилагане на ОУПО ще се заложат следните предписания: в 

урбанизираните територии за обитаване, туризъм и отдих и особено в териториите за 

висококатегорийно обитаване задължително да се прилагат максималните величини на 

нормативните за озеленяване в УПИ и да се осигурява двустранно улично озеленяване по 

новопроектираните улици; към селищни образувания със стопанско предназначение, 

разположени в близост до територии за обитаване, да се предвиждат необходимите 

площи със защитни насаждения. 

- да се съхранят горските масиви и лечебните растения, гъбите, дивите плодове и други 

подобни ресурси на територията на община Главиница. 

 

Шум  

Съгласно Закона за защита на шума в околната среда, РИОСВ-Русе контролира 

промишлени обекти, източници на шум в околната среда, с цел спазване на граничните 

стойности за нива на шум в съответните зони и територии, както и в най-близките места за 

въздействие. Измерванията на шум се извършват от Регионална лаборатория-Русе към 

ИАОС по заявка на РИОСВ-Русе. Измерените нива на шума трябва да отговарят на 

граничните стойности, посочени в Наредба № 6/26.06.2006 г. на Министерство на 

здравеопазването и на МОСВ. Задължение за провеждане на собствен мониторинг на шум 

в околната среда и представяне на резултатите от тях, имат единствено предприятията с 

издадени комплексни разрешителни по смисъла на Закона за опазване на околната среда. 

На територията на община Главиница няма обекти с издадени комплексни разрешителни, 

както и промишлени източници с дейности, създаващи риск от наднормени нива на шум в 

околната среда. В допълнение, в общината не се наблюдават източници на шумово 

замърсяване и като цяло обстановката е спокойна. 

Акустична обстановка. Община Главиница не е обременена с голямо шумово 

натоварване. Промишлените предприятия са изнесени извън населените места, а 
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производството им е такова, че не са източник на шумова среда.  По-голямата част от 

комунално–битовия шум в община Главиница се дължи на транспортния трафик. Той 

създава здравен риск особено в някои пунктове със значително натоварване и висок 

интензитет на МПС. На територията на община Главиница не се очакват проблеми свързани 

с осигуряване на нормална акустична обстановка за населението на общината. От 

санитарно-хигиенна точка няма шумно работещи предприятия и силно развита 

инфраструктура. Акустичното състояние на околната среда е в границите на допустимите 

норми. 

 

С оглед ненарушаване / подобряване акустичната обстановка на общината ОУП 

ще съобрази:  

- при избора на варианти на трасета и други ново предвидени пътища от висок клас 

да се даде предимство на варианта, който обезпокоява в най-малка степен и най-малко по 

брой населени места;  

- да се отбележат като ареали изолационните залесени полоси по протежение на 

съответните участъци на високо класните пътища и към стопанските източници на 

шум, като изпълнението им се направи задължително с подходящи записи в Правилата за 

прилагане на плана 

 

 

Радиационна обстановка 

Към момента няма данни за наднормени стойности на радиационния фон на 

територията на община Главиница, нито за наличието на йонириращи и/или нейонизиращи 

лъчения. Радиационният „гама” фон постоянно се измерва ежегодно от дежурните по 

„Общински съвет по сигурност” в общината. Той има нормална стойност от 0,02 и е в 

границите на нормите. Няма регистрирани стойности по-високи от нормалните. 

 

Рискове от природния бедствия 

Освен рисковете от земетресения и от активизиране на свлачищни процеси, 

съществува риск от наводнения, налице е и риск от снегонавявания. За неговата превенция 

е необходимо ОУПО да предложи мерки за снегозадържане в допълнение на крайпътното 

изолационно залесяване, като тези мерки се обвържат и със задачата за изграждане на 

ветро– и полезащитни пояси.  

 



 

250 

 

Заключение 

Анализът на екологичната обстановка е направен с оглед прилагане на екологични и 

хигиенни корективи при определянето на бъдещото развитие и функционално използване 

на територията на общината. За това са анализирани и са очертани по-подробно онези 

елементи и фактори на околната среда, които имат характер на екологични и санитарно-

хигиенни ограничители за функционалното използване и застрояването на територията и 

върху, които може да се въздейства с устройствени мерки. 

Община Главиница се характеризира с добри екологични условия. На територията ѝ 

няма крупни промишлени обекти, които силно да влошават санитарната обстановка и 

хигиенни качества на атмосферния въздух, водите и почвата. Липсва и акустично 

натоварване на околната среда от средствата на транспорта. 
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IV. SWOT АНАЛИЗ  

 

 

На основание на изработения анализ на община Главиница е изготвена оценка на 

културното, социално-икономическото и териториално-пространственото развитие, имаща 

за цел да обобщи направените в анализа констатации и формулираните конкретни проблеми 

и предимства, които са обект на внимание в настоящата стратегическа рамка.  

 

SWOT Анализ 

 Изготвеният SWOT анализ конкретизира аналитичните изводи от актуалното 

състояние на територията, наличните потенциали за развитие и съществуващите проблеми. 

Направената взаимообвързана оценка показа вътрешните за територията силни /Strengths/ 

и слаби /Weaknesses/ страни, както и външните за общината възможности /Opportunities/ и 

заплахи /Threats/. 

 

ПРИРОДО–ГЕОГРАФСКИ  

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

▪ Благоприятно природо-географско 

положение на общината и нейният 

опорен център на растеж – град 

Главиница; 

▪ Равнинен и слабо хълмист релеф, 

създаващ добри условия за развитие на 

земеделие и друг вид стопански 

дейности; 

▪ Климатичните особености, които 

позволяват отглеждането на редица 

земеделски култури; 

▪ Качествен почвен ресурс, който 

предпоставя насоките на земеделските 

процеси. 

▪ Богато разнообразие на растителни и 

животински видове. 

▪ Наличие на ерозирали почви; 

▪ Недостатъчно водни ресурси; 

▪ Отсъствие на полезни изкопаеми с 

важно стопанско значение. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

▪ Предприемане на мерки за ограничаване 

на изменението на климата и за 

адаптация към вече настъпилите 

промени; 

▪ Протичащи процеси по изменение на 

климата; 

▪ Нарушение на биоразнообразието. 
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▪ Усъвършенстване на водоснабдителната 

и мелиоративната мрежа. 

 

ДЕМОГРАФИЯ, СОЦИАЛНА СИСТЕМА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

▪ Запазен демографски потенциал в 

административния център – град 

Главиница. 

 

▪ Нисък дял на хората с висше и средно 

образование; 

▪ Невисока раждаемост и относително 

висока смъртност; 

▪ Отрицателен естествен прираст, 

отрицателен механичен прираст и 

отрицателен абсолютен прираст; 

▪ Липса на средства за развитие на 

спортната инфраструктура; 

▪ Незадоволително състояние на 

зоните за спорт и рекреация /спортни 

и детски площадки/. 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

▪ Развитие на нови социални услуги; 

▪ Създаване на условия за задържане на 

населението в града чрез разработване и 

реализация на програми и проекти; 

▪ Насърчаване на спорта и спортната 

култура на населението чрез изграждане 

и реконструкция на спортната 

инфраструктура; 

▪ Модернизация на материалната база на 

училищата; 

▪ Повишаване на квалификацията на 

кадрите в образованието; 

▪ Подобряване на материалната база на 

здравеопазването. 

 

▪ Влошаване на възрастовата 

структура на населението; 

▪ Недобра образователна структура на 

населението, водеща до 

невъзможност за осъществяване на 

икономика базирана на знанието; 

▪ Намаляване на родилния 

контингент;  

▪ Продължаваща емиграция на хора в 

трудоспособна възраст. 

 

ИКОНОМИКА 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

▪ Добре развито земеделие; 

▪ Богатата ресурсна база за биологично 

земеделие; 

▪ Функциониране на предимно микро 

и малки предприятия с нестабилно 

финансово състояние; 

▪ Преобладават дребни животновъдни 

полупазарни стопанства; 
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▪ Добре развити сектори на търговията и 

хранително-вкусовата промишленост; 

▪ Липса на изоставени и необработваеми 

земи; 

 

▪ Липса на инвестиционна активност; 

▪ Високи нива на безработица; 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

▪ Използване на близостта с Румъния за 

осъществяване на търговски връзки за 

обмен на земеделска продукция;  

▪ Активно участие по трансграничната 

програма Румъния – България 2014-2020 

▪ Доизграждане, усъвършенстване и 

технологично обновление на 

инфраструктурата чрез включване в 

проекти на национални и европейски 

програми; 

▪ Възможност за финансиране от ЕСИФ. 

 

▪ Икономическата криза оказва 

съществено влияние върху 

състоянието и развитието на 

градската икономика. 

 

ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

▪ Богат културен календар - народни 

традиции и културни обичаи; 

 

▪ Липса на актуализиран списък на 

недвижимите културни ценности; 

▪ Липса на адекватна консервация, 

реставрация и адаптация на НКЦ в 

селищната мрежа; 

▪ Липса на формирани културни зони; 

▪ Липса на идентифицирани и 

обособени културни пейзажи; 

▪ Затруднена достъпност до 

археологическите НКЦ извън 

териториалния обхват на населените 

места; 

▪ Липса на маркетингова стратегия; 

▪ Липса на достатъчно финансиране; 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

▪ Реставриране, опазване и адаптиране на 

недвижимите културни ценности на 

територията на общината и терените 

около тях; 

▪ Нарушаване на материалната, 

образната и функционалната 

автентичност и съхраненост на НКЦ; 
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▪ Изграждане на туристически маршрути 

и културна индустрия; 

▪ Създаване на информационна система на 

културно историческите ресурси; 

▪ Разработване на карта на недвижимите 

културни ценности на територията на 

общината; 

▪ Използване на финансовите 

инструменти на ЕС за успешна 

реализация на проекти в областта на 

природното и културно наследство; 

▪ Интегриране на културното наследство в 

стратегиите и ОУПО Главиница; 

▪ Въвеждане на съвременните изисквания 

при издирване, опазване, 

популяризиране и разпространение на 

културните ценности; 

▪ Въвеждане на мениджмънт и маркетинг 

в областта на културното наследство; 

▪ Изготвяне на рекламни материали за 

популяризиране на културното 

наследство на общината; 

 

▪ Понижена научна и художествена 

стойност на НКЦ; 

▪ Нарушаване на експозиционна  среда 

на НКЦ и понижаване на значението 

на обекта за средата и обществото; 

▪ Невъзможност за формиране на 

културни зони /експозиционна 

среда/; 

▪ Невъзможност за обвързване на 

нематериално и материално недвижимо 

и движимо културно наследство. 

ОКОЛНА СРЕДА, ТЕХНИЧЕСКА ИНГРАСТРУКТУРА 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

▪ На територията на община Главиница 

са разположени 5 бр. защитени зони- 

Защитена зона „Блато Малък 

Преславец“ е с код BG0002065; 

Защитена зона „Лудогорие“ е с код 

BG0002062; Защитена зона 

„Лудогорие“. Тя е с код BG0000168; 

Защитена зона „Лудогорие-Боблата“ е 

с код BG0000171; Защитена зона 

„Пожарево-Гарван“ е с код 

BG0000530; 

▪ Висок процент загуби на вода по 

водопреносната мрежа; 

▪ Остаряла и амортизирана 

водоснабдителна мрежа; 

▪ Неизградена канализационна 

система; 

▪ Липса на система за рециклиране на 

биоотпадъците; 

▪ Проблеми свързани с качеството на 

атмосферния въздух; 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

▪ Подобряване на екологичното 

състояние, чрез изграждане 

▪ Невъзможност от реализация на 

големите инфраструктурни проекти – 
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инфраструктурни проекти оказващи 

благоприятно влияние върху градската 

среда; 

▪ Обогатяване и поддържане на „зелената“ 

градска и селищна система; 

▪ Замяна на замърсяващи въздуха 

енергоносители с алтернативни 

източници на енергия; 

▪ Обособяването на зони за логистика; 

 

изграждане на пречиствателна 

станция за отпадни води,–Главиница; 

▪ Влошаващи се качества на околната 

среда; 

▪ Недостатъчни финансови средства 

за поддържане на инфраструктурата 

и изграждане на нова; 

▪ Спиране на предвидени средства по 

Структурните фондове и 

Оперативните програми на ЕС. 

СЕЛИЩНА МРЕЖА, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

▪ Формиран център на растеж в общината – 

град Главиница; 

▪ Благоприятно географско положение на 

общината и близостта на общинския център 

с река Дунав; 

▪ Формирани диспаритети/различия 

между центъра на растеж – град 

Главиница и населените места в 

прилежащия хинтерланд; 

▪ Недостатъчно добра осигуреност на 

територията с устройствени планове 

и схеми; 

▪ Незадоволително състояние на 

междублоковите пространства в град 

Главиница; 

▪ Липса на Концепция за 

пространствено развитие на община 

Главиница; 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

▪ Създаване на комплексни връзки със 

съседни общини; 

▪  Обособяването на вторични центрове в 

хинтерланда на общината; 

 

▪ Концентрация на населението в южната 

част на общината и обезлюдяване на 

северните територии; 
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V. ПРОГНОЗА за социално-икономическо и пространствено развитие  
 
 

 

V. 1. СОЦИАЛНО–ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ  
 

 

V. 1. 1. ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ /песимистичен, оптимистичен, реалистичен/  
 

 

Демографска прогноза 

Направената прогноза за броя на населението на община Главиница е средносрочна-

недетайлизирана и обхваща периода до 2030 г. Поради своята неточност /счита се, че най-

точни са прогнозите обхващащи до 5 годишен период, защото има незначителни 

демографски промени/, породена от факта, че трябва да се прогнозира демографското 

поведение на неродени поколения и с цел относителното подобряване на нейната точност, 

тя е направена в три варианта. 

При I вариант /при хипотеза за конвергентност/ се вземат под внимание настоящата 

демографска ситуация и тенденциите в нея, като той се определя за реалистичен и е 

съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за демографско и социално-

икономическо развитие на страните членки. При него се очаква населението на общината 

да намалее до 8811 души през 2030 г. 
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Прогноза за броя на населението на община Главиница през 2030 г. - I вариант 

/при хипотеза за конвергентност/ 

 

При II вариант /относително ускоряване/, за изходни данни се вземат тези от 

настоящата демографска ситуация, но се предполага, че отрицателните стойности на 

механичния прираст ще намалеят, ще има увеличение на тоталния коефициент на 

плодовитост и ще се увеличи очакваната продължителност на живота. Като цяло се 

предполага, че демографското развитие ще протича при по-благоприятни социално-

икономически процеси в страната и на територията на общината.  Тук отново се очаква 

намаляване на броя на населението, но до 9376 души през 2030 г. 
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Прогноза за броя на населението на община Главиница през 2030 г. - II вариант 

/относително ускоряване/ 

 

При III вариант /относително забавяне/, за изходни данни се вземат тези от 

настоящата демографска ситуация, но се предполага, че отрицателните стойности на 

механичния прираст ще се увеличат, ще има намаляване на тоталния коефициент на 

плодовитост и  очакваната продължителност на живот ще се увеличи незначително. Този 

вариант се очаква да се развие при хипотези за неблагоприятни социално-икономически 

процеси в страната и на територията на общината. Тук се очаква голямо намаление на броя 

на населението на общината, до  8448 души през 2030 г. 
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Прогноза за броя на населението на община Главиница през 2030 г. - III вариант 

/относително забавяне/ 

 

При така направената тривариантна прогноза за броя на населението на общината 

през 2030 г., се очаква то да намалее и да бъде в рамките на 8448 – 9376   души, като при 

подобряване на социално-икономическата обстановка на нейната територия напр. през 

следващия програмен период, която да допринесе за намаляване на отрицателните 

естествен и механичен прираст, може да се направи контролна прогноза през 2020 г. с цел 

корекции на настоящата.  
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V. 1. 2. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ /промишленост, селско и горско стопанство, 
транспорт, строителство, туризъм и др./  
 

В регионален обхват община Главиница е част от област Силистра, която се 

характеризира с неблагоприятно социално-икономическо състояние. Там са отчетени едни 

от най-ниските нива на заетост, доходи и инвестиции в страната. Влошените демографски 

параметри се отразяват негативно върху качеството на работната сила и условията за 

инвестиции. Прогнозите показват, че тези тенденции ще се задълбочават в бъдеще и ще се 

отразят пряко и върху икономическото развитие на територията. 

Община Главиница е повлияна от икономическата криза, която в голяма степен 

определя икономическото развитие на общината в периода 2008-2010 година. Селското 

стопанство е традиционен отрасъл за община Главиница и е структуроопределящ за 

специализацията на общинската икономика. Според Националния план за развитие на 

селските райони, община Главиница е класифицирана като община в селски район. За 

аграрния сектор на територията е характерна растениевъдно-животновъдната структура.  

Общината е с преобладаващо земеделска насоченост, поради това подходящи за изграждане 

са малки предприятия на хранително–вкусовата промишленост. Отворена възможност пред 

икономиката на община Главиница е развитието на биоземеделие,.С цел повишаване 

конкурентоспособността на местната икономика е необходимо обновяване на материалната 

база, внедряване на нови технологии, развитие на малък и среден бизнес, който да доведе 

до динамизиране на икономиката и да стане предпоставка за привличане на нови 

инвестиции.  

В структурата на промишленото производство преобладава делът на малките и 

микропредприятията в секторите на търговията и преработващата промишленост. В по-

голямата си част, те се характеризират с ниска конкурентоспособност и малка добавената 

стойност.  

Възможно е общината да предостави недвижима собственост /напр. земя и сгради/ 

за настаняване на малките и средни предприятия на местни и чужди инвеститори в тях.  В 

регулационните граници на селските места съществуват свободни терени за изграждане на 

малки предприятия с екологични производства. Тяхното изграждане е особено 

наложително в районите с индустриален упадък, в които се налага индустриално 

преструктуриране какъвто е случая с община Главиница. Бившите стопански дворове на 

ТКЗС /по-голямата част от тях извън регулацията на населените места/ с техния сграден 

фонд са пример за малки производствени зони, в които се развива частно и кооперативно 
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производство и преработка на селскостопански суровини. Такива вече има в общината /с. 

Калугерене, с. Зафирово и с. Листец/. 

Развитието на икономиката на община Главиница е част от приоритетите за 

развитие, поставени в Общинския план за развитие на община Главиница 2014-2020г. 

Основните приоритети, които си поставя общината за този период по приоритет 1 

„Насърчаване на местната икономика“ са: 

Специфична цел 1: Подкрепа за развитие на селското стопанство.  

Специфична цел 2: Подпомагане на рибовъдството и осигуряване на възможности за 

туризъм и отдих. 

Специфичните цели по приоритет 3 „Развитие на техническа инфраструктура“ са: 

Специфична цел: 1 Благоустрояване на населените места и поддържане на 

общинската пътна инфраструктура. 

Специфична цел 2: Изграждане и поддръжка на ВиК инфраструктурата 

Специфична цел 3: Намаляване на екологичните рискове и действия по изменения 

на климата. За устойчивото развитие на общината, ключово значение има 

синхронизирането на стратегическото и устройственото планиране. Отчитайки 

съществуващите в общината тенденции и перспективи, настоящият ОУПО Главиница 

следва да  създаде необходимата устройствено-териториална основа за постигането на  

заложените приоритети. 
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V. 1. 3. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА БАЗА /образование, здравеопазване, култура, 
комунални дейности/  
 

 

Развитие на социалната база 

Развитието на социалната база в община Главиница е в пряка връзка с броя на 

населението през годините, като се има в предвид възрастовите граници и темповете на 

растеж. Тези процеси са тясно свързани и с политиката на деинституционализация на 

децата, която цели  гарантиране правото на децата на семейна среда и на достъп до 

качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности. 

Социалната инфраструктура в общината разполага с необходимите социални 

институции, които обслужват нуждите на населението. Социалните услуги на територията 

на община Главиница са съсредоточени в общинския център и близките до него населени 

места. През последните години, поради липса на средства, са закрити някои от домовете, 

като децата и възрастните, нуждаещи се от социална помощ, са преместени в други 

социални институции. Важно е социалните центрове да се снабдят с необходимите 

консумативи и модерно специализирано оборудване, чрез които да се улеснят и подобрят 

предлаганите социалните услуги.  

Община Главиница има нужда от създаването на актуална „Стратегия за развитие на 

социалните услуги“, чрез която да се подобри работата на социалните институции, като 

бъдат съблюдавани следните принципи:  

▪ Хората с увреждания да имат възможност да участват пълноценно и активно 

в обществения живот; 

▪ Зачитането на правата и висшите интереси на децата с увреждания да бъде 

първостепенно съображение във всички действия; 

▪ Хората с увреждания да бъдат подкрепяни в стремежа си да водят независим 

живот според собствените им разбирания и желания; 

▪ Получавайки равни права, хората с увреждания носят и равни отговорности; 

▪ Възникването на увреждане да бъде предотвратявано или да се осигури 

помощ за неговото преодоляване, с което да се избегнат евентуални 

усложнения или да се смекчат възможните последици; 

▪ Всяка форма на дискриминация, основана на увреждане, е Недопустима; 

▪ Държавата да създава условия и да бъде гарант за спазването на тези 

принципи.  
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Общинският план за развитие на общината е поставил като цел социално сближаване 

и намаляване на регионалните диспропорции в социалната сфера чрез създаване условия за 

развитие и реализация на човешкия капитал. Конкретни интервенции са предвидени за 

разширяване на кръга от социални дейности, поддръжка на МТБ и изграждане на нова 

такава. 

 

Образование 

Образователната инфраструктура на територията на общината е добре развита. 

Взимайки в предвид неблагоприятната демографската ситуация в общината, през 

последните години се налага сливането на паралелки в училищата и детските градини, като 

на места се стига и до тяхното закриване. В следствие на това от 2007 година насам са 

закрити 5 от десетте училища в общината. Оптимизацията на училищната мрежа е 

национална политика, като националната програма за Оптимизация на училищната мрежа 

функционира от 2007 година насам. Има една единствена гимназия в общината, като се 

отчита необходимост за разкриване на професионална паралелка по селско стопанство, с 

цел отговаряне на нуждите на бизнеса. Важно е училищната мрежа в общината да дава 

равен достъп до качествено образование, като за целта е необходим добър транспортен 

достъп, добра МТБ и професионален учителски състав.  Материално-техническата база в 

училищните институции е частично ремонтирана и обновена, като възможностите за 

финансиране от ЕС в тази сфера до момента се използват успешно, като се очаква и през 

следващия програмен период тези практики да продължат, като се обърне внимание  на 

ефективността, ефикасността и устойчивостта на проектите. ОПР на община Главиница 

2014-2020 предвижда подобряване условията за предоставяне на образователни услуги, 

като  е идентифицирана нужда от  провеждане на специализирани обучения на учителите, 

въвеждане на извънкласни дейности и по-активно усвояване на възможностите от 

европейските фондове.  

 

Здравеопазване 

Анализът на състоянието на здравната сфера показва, че в общината се отчита 

затруднен достъп до медицинска помощ и то основно до специализираната такава. Най- 

голям е проблемът сред населението в местата, където липсват общопрактикуващи лекари.  

Това налага придвижване на нуждаещите се до други градове и общини.  Важно е 

осигуряване на достъп до качествено здравеопазване на населението в общината. 

Здравеопазването не е идентифицирано като приоритет в ОПР 2014-2020 на общината. 
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Култура 

Културната инфраструктура в община Главиница е представена от народни 

читалища. Читалището създава и поддържа културния живот във всяко едно населено 

място. Негова задача е да организира и провежда различни събития, празници и да 

отбелязва традиционните народни обичаи. Народните читалища имат важна роля в 

съставянето на  хорове и състави. Те са създадени с цел да сплотят и ангажират младото 

поколение. Необходимите промени в тази сфера са насочени към поддържане и 

подобряване на МТБ на културните институции от една срана и стимулиране на бъдещи 

културни изяви и участия от друга. От голямо значение е и обособяването на музей, където 

да бъдат изложени исторически важните за общината и региона предмети и експонати.  

 

Спорт 

Прогнозираните интенции в тази сфера са насочени към подобряване и модернизация 

на материално-техническата база в спортните клубове. В някои от училищата спортните 

съоръжения са изцяло за подмяна, като следва да се поставят нови, които да бъдат  по 

функционални и да се използват от всички деца 
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V. 1. 4. ОБИТАВАНЕ  
 

Жилищният фонд на община Главиница възлиза на 4 853 жилища, 1 161 от които са 

необитавани, което е около 24% от общия брой жилища. При съществуващите  демографски 

тенденции в общината, не се очаква в бъдещ план търсене на жилища или създаване на 

нови. Наличието на голям процент необитаван жилищен фонд е предпоставка за намалена 

строителна дейност или за липсата на такава като цяло. При бъдещ икономически растеж 

на община Главиница следва да се създадат условия за повишаване на стандарта на живот 

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

подобряване на параметрите на техническата инфраструктура. 

Големият процент на необитаем жилищен фонд, потвърждава негативните 

тенденции на обезлюдяване в общината. След направен анализ стигаме до извода, че на 

територията на община Главиница съществува необходимост от иновативни мерки 

стремящи да задържат населението на територията на общината, предлагайки му 

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

и прекратяване на негативната тенденция на обезлюдяване. Предвид основния 

икономически профил на общината – земеделие, може да се направи изводът, че с 

напредване на механизирането на дейностите ще намалява участието на хора и съответно 

ще намаляват работните места. Имайки предвид малкото на брой преработващи 

предприятия може да се предположи, че демографските процеси на обезлюдяване ще се 

задълбочават, ако не се предприемат мерки за развитие на преработващата промишленост 

и допълващите дейности, например туризъм. 

В ОУП е заложено създаването на различни устройствени територии, в границите на 

общината и в близост до землищата на населените места, като най-общо проектните зони 

са с жилищни функции, курортни, вилни зони и комплекси, зони за спорт и атракции, зони 

с обществено обслужващи функции и производствени зони, които имат за цел да 

стимулират социално-икономическото и пространственото развитие на общината. 

В общинския център е необходимо да се предвидят сгради/терени за временно 

обитаване/настаняване, целенасочени към социалните нужди, както и терени в северната 

част в общината в землището на с. Малък Преславец за обособяването на вилни зони. В 

землището на с. Долно Ряхово се предвижда смяна на предназначението на жилищната зона 

за курортни зони и комплекси. 
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С оглед на бъдещото развитие на териториалното устройство на общинския център, 

източно от град Главиница, са обособени две проектни зони - зона с жилищни функции и 

производствена зона, които ще допълнят и разширят вече съществуващите такива. 

Повишаването на енергийната ефективност е приоритет на национално ниво, в който 

се залага постигане на над 20% по-малко разход на електроенергия за отопление. 

Постигането на тази цел е възможно чрез оценка на съществуващия сграден фонд и 

последващото интегриране на мерки за енергийна ефективност, които включват ремонт или 

реконструкция на основни технически системи от сградите – покриви, ВиК, 

водоснабдителни и отоплителни инсталации и др., също така и топлоизолация и подмяна 

на стъклопакети. Тъй като много голяма част от сградния фонд е в частния сектор 

управлението на енергийната ефективност е процес, изискващ координация между 

общината и частните собственици. Постигането на добри показатели по отношение на 

изразходваната електроенергия за отопление ще доведе до повишаване на качеството на 

живот, чрез намаляване на личните разходи за отопление и също така ще се намали 

въглеродния отпечатък на региона, което ще повиши и качествата на средата. В община 

Главиница са изградени 12 бр. панелни сгради, които могат да се възползват от 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 

Общината отговаря за цялостното техническо и финансово администриране на програмата 

на своята територия. Необходимо е провеждането на разяснителна кампания със 

собствениците на жилища в тези сгради с цел усвояване на средства по програмата.  
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V. 1. 5. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО  
 

 

В териториалната структура на община Главиница са идентифицирани 

археологически културни ценности от категории „национално“ и „местно значение“. 

Отчитането на техните охранителни зони и устройствените режими за опазване и 

интегриране в тяхната автентична селищна и природна среда следва от контекста на ОУПО. 

За стратегическото развитие и опазване на културното наследство на общината е създадена 

взаимовръзка с останалите функционални системи на селищата, по – специално на с. Малък 

Преславец. 

По отношение на културното наследство, прогнозата се съставя спрямо последните 

реализирани политики на ЕС, които са ориентирани към управление и интегриране на 

екологичните, ландшафтни и културни ценности на регионите и реализиране на местния 

потенциал за развитие на общините и регионите. 

Чрез ОУПО са създадени устройствени предпоставки за опазване на цялостните 

културни ландшафти по смисъла на чл. 47, т.6 от ЗКН. 

Опазването на културните ценности изисква изпълнението на основни дейности 

свързани със съхраняване на техните уникални характеристики. Консервация, активно 

опазване, публична загриженост и адаптация в най-широк смисъл, чието изпълнение е 

предпоставка за запазване и развитие на пространствената им идентичност и потенциала им 

за стимулиране на икономически растеж. 

 Оползотворяването на културното наследство се явява един от водещите елементи 

за създаване на устойчиво и балансирано развитие. Създава се възможност за съчетаване на 

традиционните, носещи идентичността на региона, и социално-икономическите дейности. 

Културното наследство е фактор, който изгражда позитивни партньорства между местните 

общности и бизнеса.   

Важна приоритетна дейност на община Главиница е създаването на маркетингова 

стратегия и информационна система на културно-историческите и природни ресурси 

на общината. Дейностите свързани с експлоатацията на културното наследство в туризма 

трябва да  бъдат обвързани с опазването и съхранението на културните ценности и полагане 

на необходимите грижи. 

Необходимо е стриктно прилагане на специфичните правила и нормативи за 

устройство на защитените територии за недвижимо културно наследство и 

териториите за превантивна устройствена защита на недвижимото културно 
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наследство и дефинираните специфични устройствени режими към ОУПО Главиница 

за опазване и съхранение на недвижимите културни ценности, характерния облик на 

селищната структура и идентичността на общината и региона. 

Кметовете на общини организират и координират осъществяването на политиката 

по опазване на културното наследство на територията на съответната община, като оказват 

съдействие при извършването на дейности по издирване, изучаване, опазване и 

популяризиране на културните ценности съобразно правомощията си. За реализацията на 

целите на предложените режими на опазване на културното наследство, съгласно чл. 17 от 

ЗКН, община Главиница е необходимо да разработи Стратегия за опазване на 

културното наследство на територията на съответната община в съответствие с 

националната стратегия, която да включва интегриран подход към пълния обхват 

културни ценности. Стратегията се приема от Общинския съвет. Общинският съвет 

предоставя концесии върху обекти недвижими културни ценности - общинска собственост; 

създава общински фонд "Култура" при условията и по реда на Закона за закрила и развитие 

на културата; приема правилници за устройството и дейността на общинските музеи, след 

съгласуване с министъра на културата; осигурява финансиране чрез целеви средства в 

общинския бюджет на дейностите по опазване на културното наследство. 

Общинската територия не е богата на културни ценности. Културно – историческите 

недвижими културни ценности на територията са концентрирани в терени по брега на р. 

Дунав. Има археологически недвижими културни ценности от праисторическата епоха, от 

античността и от средновековието. Към настоящия момент археологическите обекти не са 

проучени и експонирани. С ОУПО се предвижда експонирането на културните ценности и 

основно обновяване на довеждащата инфраструктура, както и изграждане на нова.  

Археологически недвижими културни ценности от Античността – тракийски и 

римски и от Средновековието са концентрирани в селата Богданци, Долно Ряхово и 

Малък Преславец, които са с местно значение с изключение на античното и средновековно 

селище в м. “Марата“ на 3км западно от Малък Преславец, което е от национално значение 

и е единственият обект в общината от тази категория. За него е отреден Археологически 

парк „Нигринианис Kандидиaна“ в близост до с. Малък Преславец. Останките от римската 

крепост Нигринианис се намират на 3,7 км. североизточно от село Долно Ряхово и на 4,2км 

северно от село Малък Преславец, в района на местностите "Градището" и "Марата".  

Северно от с. Малък Преславец, на около 2.5 км, до североизточната част на блатото има 

праисторическо селище датирано от бронзовата епоха. Западно от блатото „Малък 

Преславец“ покрай брега на р. Дунав има останки от римски път. Към настоящия момент  
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историческите обекти не са социализирани и експонирани. Обрасли са в растителност и са 

трудно отличими от околната среда, като процесите на деградация са напреднали. 

Предвижда се проучване, консервация и реставрация на археологическите обекти, както и 

експонирането им. 

Предвижда се изграждане на посетителска инфраструктура и обособяването на 

исторически комплекс „Малък Преславец“, което е обусловено от пространствената 

концентрация в една зона на недвижими културни ценности. Предвижда се осигуряване на 

туристическа инфраструктура в с. Малък Преславец – места за настаняване, заведения за 

хранене и търговия. В селото има и четири къщи, които са със статут на НКЦ. В с. Долно 

Ряхово също има четири къщи, които са със статут на НКЦ, както и религиозни обекти. 

Проучване и експониране се предвижда за археологическите обекти с местно 

значение в землището на с. Богданци – средновековно селище в м. “Гюледжик“ и тракийско 

и римско селище в м. “Чешмата“. 

Фактическото разположение на достатъчен брой обекти на недвижимото културно 

наследство, концентрирани в селата Богданци, Долно Ряхово и Малък Преславец, обуславя 

развитието на туристически дейности в тази група населени места, намиращи се в северната 

крайдунавска част от територията, допълнено от наличието на защитена зона „Блато Малък 

Преславец“. В останалите населени места от общината има единични обекти на 

недвижимото културно наследство, повечето от които са обекти на обитаването, които не 

предполагат развитие на туризъм.  

С ОУПО се предвиждат дейности по изработване на заключителни оценки във 

връзка с регистрирането им като културни ценности съгласно чл.61, ал.1 от ЗКН, основани 

на допълнителни проучвания и данни, за установяване на културната и научна стойност и 

обществената значимост на обектите, тяхната автентичност, степен на съхраненост и 

взаимодействие със средата и обществото. Когато от заключителната оценка по чл. 61 от 

ЗКН се установи, че обекти на недвижимото културно наследство имат качества на 

недвижими културни ценности, директорът на НИНКН прави предложение до министъра 

на културата за тяхната класификация, категоризация и режими за опазване във връзка с 

предоставянето на статут на недвижими културни ценности и вписването им в Националния 

регистър на недвижимите културни ценности, воден от НИНКН към МК. 
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V. 1. 6. ЗЕЛЕНА СИСТЕМА, ОТДИХ И ТУРИЗЪМ 
 

Специфичните природни и културно-исторически ресурси на общината създават 

благоприятни условия за развитието на еко-, ловен, селски, фото- , религиозен и културно-

исторически устойчив туризъм. В рамките на общината има архитектурни обекти, 

средновековни крепости, римски мостове, антични селища и къщи, които съчетават 

особености от различни епохи и имат културно-познавателна стойност. Някой от горе 

изброените културно-исторически обекти са с национално значение, други с местно.  

  Община Главиница има и богат природен ресурс, който трябва да бъде използван 

рационално и устойчиво. В границите на общината влизат защитени местности, защитени 

зони по директива за птиците и защитени зони по директива за местообитанията, както и   

част от  държавно ловно стопанство – „Воден – Ири Хисар“, намиращо се в югозападните 

части,  на границата с община Исперих и община Завет.  

  ЗМ Блатото „Малък Преславец“ е природен ресурс, които привлича голям брой 

туристи, любители на фото и еко- туризма. Блатото е обявено от BirdLife International за 

Орнитологично важно място/от общо 114 в България/. Много орнитолози прекарват 

времето си в изследване на различните видове птици, обитаващи този район. Блатото има 

потенциал за увеличаване на туристопотока в общината и следва да се полагат повече 

усилия в поддръжката му и да се мисли в посока реклама/указателни табели, брошури и 

др./, която да запознае туристите със забележителностите на територията на селото и тези 

в съседство. 

  В ОУП е заложено създаването на различни устройствени територии, в границите на 

общината и в близост до землищата на населените места, като най-общо проектните зони 

по отношение на развитието в сферата са заложени в североизточната част на общината, ще 

допринесат за перспективно развитие в сферата на отдиха и туризма, като най-общо тяхната 

насоченост е с цел разнообразяване и допълване на туристическия потенциал. Проектните 

територии са обособени източно от ЗМ Блатото „Малък Преславец“ и южно от р. Дунав, 

като те са  най-общо територии за спорт и атракции, вилни и курортни зони. Така тези 

бъдещи проекти ще допринесат за цялостното развитие на туризма в общината и 

същевременно ще повлияят благоприятно върху местната икономика.   

С цел по-доброто опознаване на туристическия потенциал в общината, в ОУП са 

заложени културни маршрути, които ще преминават през цялата територия, интегриращи в 

единна система съществуващите селища, НКЦ, природни забележителности, пътна 

инфраструктура, както и пешеходни еко пътеки. Проектира се и обиколна пешеходна и вело 
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пътека в периферията на общинската територия, обединявайки съществуващи горски 

пътеки и черни земеделски пътища. С изграждането на необходимата инфраструктура, 

туристическия поток ще има достъп до красивите и необятни гори на Лудогорието, 

както и до античните селища, съхранили се и до днес по територията на общината. 

  За защита от ветровата ерозия в ОУП се проектират защитни зелени ивици край 

пътищата и около селищата, които стават част и от зелена система в общината. Тези ивици 

осъществяват връзка със съществуващите и твърде разпокъсаните горски  площи. 

 

За успешната реализация на ОУПО в сферата отдиха и туризма е необходимо и: 

▪ Изготвяне на стратегия за развитие на туризма в общината, като в перспектива той 

да се обособи, като отделен отрасъл; 

▪ Търсене на възможности за увеличаване на българските и чуждестранните туристи, 

чрез създаването на нови туристически услуги, на база съществуващите природни 

ресурси; 

▪ Въвличане на речния транспорт, като туристически ресурс; 

 

С развитието и увеличаването на туристическите ресурси в община Главиница се 

прогнозира и увеличаване броя на заетите, като е необходимо повишаване квалификацията 

на местното население. Следва общината да инвестира в провеждането на консултации, 

обучения и обмен на практики, с цел повишаване качеството на туристическите услуги.  
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V. 2. ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ  
 

Община Главиница се характеризира с множество проблеми в пространственото 

развитие и разпределение на населените места, тяхната деградация и дефицитът на 

демографски и социално-икономически ресурси е предпоставка за влошените условия на 

територията на общината. Тази тенденция обхваща всички малки общини в страната и 

региона. От голямо значение е основните приоритети на националните, областни и 

общински стратегии, планове и политики да са насочени към стабилизиране и създаване на 

по-добри икономически и социални условия. 

Бъдещото развитие на община Главиница предполага затвърждаване ролята на 

общинския център град Главиница като главна икономическа, социална и обслужваща сила. 

В този традиционен и най-вероятен сценарий на развитие цялостната концентрация на 

трудови и икономически ресурси ще остане пренасочена към общинския център, а 

периферните селища ще продължат своята пространствена деградация и обезлюдяване. 

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

потребности на жителите на община Главиница, стратегическите виждания на общинската 

управа за развитие на общината, националните и европейски директиви за развитие на 

селищата и регионите. 

Приоритет за община Главиница е създаването на условия за реализация на 

специфични цели в устройството на територията. Изпълнението на тези стратегически цели 

е предпоставка за бъдещо устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие. За 

тази цел от първостепенно значение е интегрирането на устройственото планиране с 

регионалните и секторни политики и планове за създаването на цялостен пространствен и 

устойчив модел на развитие. 

Един от компонентите на общината, който създава идентичността и 

конкурентоспособността ѝ е културното наследство. Правилно насочените политики влияят 

на инвестиционния поток и подпомагат за балансираното развитие на общината. 

Пространствените характеристики на общината обозначават урбанизираните 

територии на град Главиница като основен носител на растежа, в сравнение със селата на 

общината, където не се наблюдава динамика в развитието на населените места. Липсата на 

пространствено-функционални характеристики в общината е предпоставка за спешната 

необходимост от реализирането на политики и стратегически цели, свързани с устройството 

на територията. 
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В съответствие с основните национални и Европейски стратегически насоки за 

развитие през следващия програмен период, развитието на основните урбанизирани 

територии следва да се фокусира върху следните тематични направления: 

▪ Условия за живот, бизнес и работа на местната общност в рамките на 

урбанизираната територия; 

▪ Еколого-устойчиво и енергийно ефективно  развитие на града и неговите 

функционални системи; 

▪ Ефективна пространствена организация на територията и адекватно 

инфраструктурно осигуряване; 

▪ Управление на града и прилежащата територия. 

Природните условия на Дунавската равнина са позволили развитието на специфична 

селищна мрежа още от древността. За съвременната селищна структура на общината са 

характерни малки селища с обширни плодородни землища. Формирането на селищна 

мрежа на общината носи спецификата на релефа на терена, климата и природните ресурси.  

Релефът е хълмист, равнинно платовиден, по-голяма част от територията има 

надморска височина от 200 до 300 м. Характерни форми на релефа в равнината са платата, 

възвишенията, льосовите откоси и други. 

Територията на община Главиница попада в умереноконтиненталната област. За 

него са характерни студена зима и топло лято, голяма годишна температурна амплитуда, 

добре проявен пролетно-летен валежен максимум и зимен минимум на валежите, като 

ежегодно се образува сравнително устойчива снежна покривка, чиято продължителност 

зависи от надморската височина. 

Към тези фактори и условия могат да се добавят и пътно-транспортната 

комуникационна система, която включва второкласните и третокласни републикански 

пътища II-21 и III-235, които свързват общината със другите общински центрове в областта 

и река Дунав. 

Линеарното разположение на населените места по основните комуникационни 

направления в пространствената структура на общината дава възможност за групиране с 

атрактивни извънселищни урбанистични елементи. 
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V. 2. 1. Урбанизирани и извънурбанизирани територии  
 

 

Пространствена структура на община Главиница 

Пространствената структура на общината се обуславя от три основни групи фактори. 

Първата група  са  природогеографски .Общината е разположена в Дунавската 

равнина с надморска височина между  200 и 300 м. Релефа е хълмисто равнинен, открит на 

север, изток и запад, което  осигурява много добро проветряване на територията, но и 

значителна опасност от ветрова ерозия. 

В територията на общината съществуват много суходолия, които се пълнят с вода 

през дъждовния сезон. Те придават специфичен характер на ландшафта, като го разчленяват 

в посока север – юг и съответни полупосоки. Най-значимото суходолие започва от с. Сокол 

и завършва в блатото при с. Малък Преславец. Второ по значимост суходолие преминава  

през гр. Главиница, а трето завършва в р. Дунав при с. Долно Ряхово. 

Климатът на общината е умерено континентален, характеризиращ се  със студена 

зима и сухо лято. 

Около 25% от територията на общината е покрита с гори, разположени главно в 

нейната южна част и край река Дунав. За предпазване от ветровата ерозия, в част от 

земеделските земи са създадени зелени пояси. Горите се ползват основно за дърводобив, 

предимно за огрев и частично за лов. Те са лесно достъпни, поради общо равнинния 

характер на релефа, но са разпръснати и практически не се ползват за отдих от населението, 

а още по-малко от туристи.  Зелените площи в общината  са разпокъсани, без да образуват 

зелена система. 

Горите се използват и за паша на домашни животни /говеда, овце , кози, свине и др./, 

отглеждани предимно за собствени нужди 

Земеделските площи представляват 66% от територията на общината и са подходящи 

за механизирано обработване. Отглеждат се главно зърнени храни. Има добри условия за 

овощарство, главно кайсии, както  и лозарство. В суходолията и край язовирите се 

отглеждат и зеленчуци, основно за местни нужди. 

 

Главен ландшафтен елемент в територията на Главиница е река Дунав, която е 

част от трансевропейски коридор ТЕN-T № VІІ Рейн-Майн-Дунав, но тя няма пряка връзка 

с общината. Най-близките практически контакти с коридора са в пристанищата Тутракан и 

Русе. 
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Втората група фактори са свързани с историческото развитие на общината. 

Селищната мрежа, съставена от 21 села и един град, е получила типична точкова 

пространствена структура, произлязла от ежедневния земеделски трудов изохрон, базиран 

на животинска тяга. 

Средищното разположение на гр. Главиница и с. Зафирово им е дало шанс да 

изпреварят в своето развитие другите селища. 

 

Републиканската пътна мрежа в общината е представена от: 

▪ път II -21 Русе – Тутракан – Силистра; 

▪ път III-235 Окорш – Паисиево – Звенимир – Главиница – Подлес – Сокол – Зафирово 

– Малък Преславец – пристанище Малък Преславец; 

▪ път III-2104 (О.п.Тутракан - о.п. Силистра) Търновци - Черногор – Главиница; 

▪ път III-2307 Овен - Руйно - Яребица - Правда – Главиница; 

▪ път III-205 О.п. Разград - Ясеновец - Лудогорци - Исперих - Стефан Караджа - Белица 

- о.п. Тутракан; 

▪ път III-2305 Исперих - Яким Груево - Конево - Зебил – Вълкан 

 

Общинската пътна мрежа е представена от: 

▪ SLS1021 /III-205, Стефан Караджа – Белица/ - Осен -Главиница / III – 235 /; 

▪ SLS1022 / III-235, Паисиево – Главиница / Звенимир – Зарица; 

▪ SLS1024 / III-235, Главиница - Зафирово/ Сокол – Суходол – Граница общ. 

(Главиница – Ситово) - Босна - /III – 216; 

 

▪ SLS1026 / III-235, Главиница – Зафирово / Сокол – Дичево – Коларово / II -21/; 

▪ SLS2023 / SLS1024, Сокол – Босна/ - Бащино; 

▪ SLS2025 / II-21, Тутракан – Зафирово/ - Косара; 

▪ SLS2027 / III-235, Зафирово – Малък Преславец / - Долно Ряхово –пристанище 

Малък Преславец; 

 

▪ SLS3020 / III-205, Стефан Караджа – Белица/ - граница общ. (Главиница – 

Тутракан) - / III-2104/; 

 

▪ SLS3028 / III-235, Подлес – Главиница/ - социално учебно-производствено 

заведение. 

 

Те имат предимно радиална насоченост  от периферията на общината към гр. 

Главиница и с. Зафирово. Липсват периферни обиколни връзки. 
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Плодородната земя на общината е била обект на заселване от праисторическо време. 

Ето защо е богата на останки на НКЦ от всички епохи, които обаче не са разкрити и 

социализирани. НКЦ от национално значение е археологическия парк НИГРИАНИС – 

КАНДИДИАНА, разположен между селата Малък Преславец и Долно Ряхово.  

Общината има много природни забележителности и защитени територии. Най-

значимо е блатото при с. Малък Преславец, обект на  научен и туристически интерес. 

 

Третата група фактори, влияещи върху пространствената структура на общината 

са съвременните социално-икономически и научно-технически фактори;  

▪ Увеличената подвижност на населението, от една страна и нарасналите изисквания 

към социалния сервиз, от друга – налагат уедряване на селищната мрежа. Това изисква 

нейното прегрупиране в един главен /Главиница/ и три вторични центрове /Зафирово, 

Сокол, Стефан Караджа и Листец/; 

▪ Подобряване на пътната мрежа се предлага само за пряка връзка между селата 

Косара и Сокол, както и между селата Суходол и Дичево.  

▪ Обиколна пешеходна и вело пътека се проектира в периферията на общинската 

територия, обединявайки съществуващи горски пътеки и черни земеделски пътища. 

▪ За нуждите  на отдиха и туризма  се предлагат културни маршрути, интегриращи в 

единна система съществуващите селища, НКЦ, природни забележителности, пътна 

инфраструктура, както и пешеходни /велосипедни, а защо не и конни/ еко пътеки. 

▪ За защита от ветровата ерозия се проектират защитни зелени ивици край пътищата 

и около селищата; Те осъществяват връзка между съществуващите и твърде разпокъсаните 

горски  площи; 

▪ Демографската прогноза показва, че нужди от нови площи за обитаване могат да се 

появят само в общинския център. Проектирани са нови площи за производствени нужди 

/складове за земеделска продукция, тържище и др./ Те са разположени в град Главиница. 

▪ Най-значимо предизвикателство за устройство на територията на община Главиница 

е нейната крайдунавска територия с дължина от 9 км. Тя включва проектиране на 

съвременни лодкостоянки за рибарски и спортни лодки, търговски и развлекателни 

заведения, разположени в устията на суходолията на селата Малък Преславец и Долно 

Ряхово, бъдеща вилна зона с атракционен комплекс в добра визуална връзка с реката, с 

изгревите и залезите над нея, както и пристан  за непосредствена връзка с трансевропейски 

коридор №7. 
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В модела и прогнозата за социално-икономическо и пространствено развитие 

са посочени последователни урбанистични действия както следва: 

▪ В землището на с. Малък Преславец се предвижда една зони с обществено-

обслужващи функции - 1/Оо1 –3.41 ха, една зона за вилен отдих - 1/Ов – 181.62 ха и една 

зона за спорт и атракции - 1/Ca1 – 15.12ха/  

▪ В землището на с. Долно Ряхово се предвижда смяна на предназначението на 

жилищната зона и се отрежда за въдещи курортни нужди /Ок – 19.89 ха/. 

▪ В землището на град Главиница са предвидени два терена за промишленост Пп1 – 

22.44 ха/ и терен за жилища - 1/Жм1 – 13.41 ха/. 
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Фигура 63. Пространствено разпределение на селищната мрежа в община Главиница. 
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Фигура 64. Прогноза за социално-икономическо и пространствено развитие в землището на 

с. Малък Преславец. 
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Фигура 65. Прогноза за социално-икономическо и пространствено развитие в землището на 

с. Долно Ряхово. 
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Фигура 66. Прогноза за социално-икономическо и пространствено развитие в землището на 

град Главиница. 
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Таблица 40. Групирани устройствени зони по землища в териториалната структура на община Главиница. 

Номер на поземлен имот Начин на 

трайно 

ползване по 

КВС 

Площ /ха/ Устройствена зона 

/УЗ/ 

Имотът попада в ЗЗ Shape_Area Землище 

46927.2.123, 46927.2.122 Техническа 

инфраструктура 

3.413945413 1/Оо1 ЗЗ "Блато Малък Преславец" 

BG0002065, ЗЗ "Пожарево - 

Гарван" BG0000530, ЗМ  

"Блатото - Малък 

Преславец"  

34139.45413 с. Малък 

Преславец 

46927.1.35, 46927.1.36, 

46927.1.37, 46927.1.38, 

46927.1.64, 46927.1.65, 

46927.1.67, 46927.1.68, 

46927.1.69, 46927.1.70, 

46927.1.71, 46927.1.72, 

46927.1.80, 46927.1.81, 

46927.1.82, 46927.1.83, 

46927.1.93, 46927.1.94, 

46927.1.95, 46927.1.96, 

46927.1.97, 46927.1.98, 

46927.1.99, 46927.1.101, 

46927.1.104, 46927.1.105, 

46927.1.106, 46927.1.107, 

46927.1.108, 46927.1.109, 

46927.1.110, 46927.1.119, 

46927.1.120 

НИВИ (ОРНА 

ЗЕМЯ) 

181.6218106 1Ов 

 

- 1816218.106 с. Малък 

Преславец 
 

46927.1.2, 46927.1.1, 

46927.1.20, 46927.1.57, 

46927.1.19, 46927.1.58, 

46927.1.49, 46927.1.21, 

46927.1.22, 46927.1.55 

НИВИ (ОРНА 

ЗЕМЯ) 

15.12932259 1/Са1   151293.2259 с. Малък 

Преславец 

22798.0.21 ЖИЛИЩНИ 

ТЕРИТОРИИ 

19.89192683 1/Ок ЗЗ "Пожарево - Гарван" 

BG0000530 

198919.2683 с. Долно Ряхово 

15031.17.83, 15031.17.84, 

15031.17.81, 15031.17.80, 

15031.17.30, 15031.17.79, 

15031.17.1 

НИВИ (ОРНА 

ЗЕМЯ) 

13.41037145 1/Жм1   134103.7145 гр. Главиница 
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15031.16.3, 15031.16.9, 

15031.16.10, 15031.16.103, 

15031.16.8, 15031.16.7, 

15031.16.5, 15031.16.6 

НИВИ (ОРНА 

ЗЕМЯ) 

15.48401424 2/Пп1   154840.1424 гр. Главиница 

15031.10.7, 15031.10.6, 

15031.10.5, 15031.10.4, 

15031.10.8, 15031.10.1, 

15031.10.2, 15031.10.3 

НИВИ (ОРНА 

ЗЕМЯ) 

6.964876739 1/Пп1   69648.76739 гр. Главиница 
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V. 2. 3. Транспортна инфраструктура  
 

Прогнозата по отношение на развитието на транспортната инфраструктура в най-

голяма степен засяга повишаване на транспортната достъпност, чрез реконструкция и 

модернизация на пътната инфраструктура.  

Територията на община Главиница е с добра степен на транспортна съоръженост и 

удовлетворява като количество настоящите потребности. Въпреки добрата гъстота на 

пътната мрежа, някои важни за общината връзки са затруднени.  

По северната граница на общината преминава VII Паневропейски транспортен 

коридор, който свързва Северно море с Черно море чрез речния канал Рейн – Майн – Дунав. 

На територията на общината липсва осъществена пряка транспортна връзка с коридора. 

Необходимо е да се потърсят подходящи локализации на дейностите, обслужващи пътната 

инфраструктура на коридора и трафика по него. 

Основната транспортно-комуникационна ос, преминаваща в рамките на общината, 

който осигурява връзка с републиканската пътна мрежа е второкласен път ІІ-21 Русе- 

Тутракан- Силистра. Значение за общината има и път III-235 Окорш – Паисиево – Звенимир 

– Главиница – Подлес – Сокол – Зафирово – Малък Преславец – пристанище Малък 

Преславец Пътят осъществява връзка с II-21 Русе-Силистра и обслужва вътрешно 

регионалния и международен товарен трафик към ГКПП Силистра. 

Състоянието на транспортната инфраструктура в община Главиница е 

задоволително. Транспортната инфраструктура  на община Главиница търпи непрекъснато 

развитие в положителна насока през последните години, изразяваща се в добре развито 

транспортно обслужване, постоянни автобусни връзки, осигуряване на ежедневни 

транспортни връзки до всички села в общината, но наличието на пътища с трошено – 

каменна настилка затруднява придвижването.  

Развитието на външните пътни връзки се свързва с плановите решения за развитие 

на транспортно-комуникационната мрежа на републиканско ниво, както и на 

териториалното ниво на съседните общини. 

Необходимо е да се рехабилитират част от общинската пътна мрежа, за да се осигури 

достъп за хора и товари до места, където се развиват производствени дейности. За тази цел, 

трябва да бъдат построени или модернизирани свързващи пътища от тези места с 

националните пътища от по-висок клас. Състоянието на междуселищните и 

трансграничните пътни връзки в общината, както и осигуреността с удобен обществен 

транспорт, представляват фактори на развитието на населените места със социално, 
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икономическо и екологично значение. Състоянието на общинската пътна мрежа, както и 

улиците в населените места се нуждаят от ремонт и реконструкция. 

В тази връзка, следва да бъдат предприети целенасочени мерки към подобряване 

пътната инфраструктура, съгласно действащите стратегически документи – ОПР на община 

Главиница 2014-2020, като приоритетни за общината са пътните участъци: 

▪ SLS1021 / III – 205, Стефан Караджа – Белица/ – Осен – Главиница / III – 235/; 

▪ SLS1024 / III – 235, Главиница – Зафирово / Сокол – Суходол – Граница общ. 

(Главиница – Ситово) – Босна / III – 216; 

▪ SLS1026 / III -235, Главиница – Зафирово / Сокол – Дичево – Коларово / II -21/; 

▪ SLS2027 / III – 235, Зафирово – Малък Преславец / – Долно Ряхово – пристанище 

Малък Преславец. 

 

Прогнозата по отношение на развитието на транспортната инфраструктура преди 

всичко се касае до повишаване на транспортната достъпност чрез реконструкция и 

модернизация на общинската пътната инфраструктура. Нужно е подобряването на пътните 

връзки между населените места в общината с цел подобряване нивото на услугите между 

тях. В тази връзка проектът на ОУПО предвижда изграждане нови общински пътни трасета. 

 
Фигура 67. Индикативно трасе на проектния нов общински път в пространствената 

структура на община Главиница в землището на Малък Преславец. 
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Общинският път има за цел да осигури достъпност до новите терени предназначени 

за развитие на труизма – зони вилен отдих /Ов/, зоните с обществено-обслужващи функции 

/Оо/ и спортно рекреационните зони /Са1/. 

 

Фигура 68. Индикативни трасета на проектните нови общински пътища в пространствената 

структура на община Главиница в землищата на с. Малък Преславец. с. Дичево, Суходол, 

Сокол и Косара. 
 

Новите общински пътни трасета имат за цел да изградят по-добра връзка и 

транспортна осигуреност между територията на населените места. 

За защита на пътните участъци от ветровата ерозия и повишаване на безопасността 

на движение се предвижда изграждане на защитни зелени ивици край пътищата и около 

селищата. Също така те са част от зелената система в общината и осъществяват връзката 

между разпокъсаните горски, селскостопански и антропогенни ландшафти. 
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V. 2. 4. Инженерна инфраструктура  
 

 

V. 2. 4. 1. Водоснабдяване и канализация 
 

 

V. 2. 4. 1. Прогноза за развитието на ВиК системите. 

V. 2. 4. 1. 1. Население 

Прогнозното население към 2030 г. ще намалее при хипотезата на конвергентност до 

9 376 д. При добро развитие на социално-икономическите процеси населението ще нарасне 

към 2066 г. на 12 445 д. 

Общински населени места  

Община Главиница 12445 

гр. Главиница 1891 

с. Бащино 170 

с. Богданци 723 

с. Вълкан 364 

с. Дичево 459 

с. Долно Ряхово 407 

с. Зарица 441 

с. Зафирово 922 

с. Звенимир 445 

с. Зебил 697 

с. Калугерене 549 

с. Коларово 363 

с. Косара 199 

с. Листец 579 

с. Малък Преславец 368 

с. Ножарево 548 

с. Осен 140 

с. Падина 410 

с. Подлес 175 

с. Сокол 357 

с. Стефан Караджа 1042 

с. Суходол 762 

с. Черногор 434 
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Таблица 41. Необходими питейни водни количества при водоснабдителна норма от 200 л.ж./ден към 

2066 г. 

 

  

 

Съгласно Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на 

обособената територия на „ВиК“ ООД  Силистра и предложената приоритетна 

инвестиционни програми за подобряване на водоснаснабдителната и канализационна 

инфраструктура на територията на „ВиК“ ООД Силистра в проекта на ОУПО Главница се 

залагат следните мерки за развитие, както следва: 

▪ Приоритетна краткосрочна  инвестиционна програма /2014-2020/ 

Ред по 

важност 

Номер на 

инвестицията 

на чертежите 

Категория 

(ВС/К) 

Име на ВСЗ / 

Агломерация 

Описание на 

компонента 

Инвестиционни 

разходи 

Засегнато 

население* 

Разход на 

глава от 

населението 

/ 

еквивалент 

жител 

Общ резултат Точки 

** 

І-13 І-13 ВС Общ. 
Главиница 

обеззаразяване 
хлор газ и 

натриев 

хипохлорит-
рехабилитация 

173 500 10 930 16 Снабдяване на 
населението с 

вода с добри 

качествени 
показатели 

60 

І-14 I-35 ВС Общ. 

Главиница 

Помпено-

хидрофорна 

уредба – 7бр. 

17 500 10 930 2 Подобряване 

качеството на 

услугата, 
осигуряване на 

ефективност и 

устойчивост 

60 

І-22 І-20 ВС Главиница Подмяна на 

тласкател от ПС 

Главиница до 

210 400 2 743 77 Осигуряване на 

ефективност и 

намаляване на 
загубите 

56 

№ Селища Жители /бр./ Qср.ден Qср.дрн Qmax.ден Qmax.час

бр. куб.м./ден куб.м./ден л/сек куб.м./ден л/сек К1 куб.м./ден K2 л/сек

1 гр. Главиница 1891 378,2 4,38 75,6 0,88 453,8 5,25 2,01 835,78 5,0 22,78

2 с. Бащино 170 34,0 0,39 6,8 0,08 40,8 0,47 2,11 78,54 5,0 2,03

3 с. Богданци 723 144,6 1,67 28,9 0,33 173,5 2,00 2,08 329,67 5,0 8,68

4 с. Вълкан 364 72,8 0,84 14,6 0,17 87,4 1,01 2,10 167,48 5,0 4,37

5 с. Дичево 459 91,8 1,06 18,4 0,21 110,2 1,28 2,10 211,18 5,0 5,51

6 с. Долно Ряхово 407 81,4 0,94 16,3 0,19 97,7 1,13 2,10 187,24 5,0 4,89

7 с. Зарица 441 88,2 1,02 27,6 0,20 105,8 1,22 2,10 202,82 5,0 5,30

8 с. Зафирово 922 198,4 2,30 39,7 0,46 238,1 2,76 2,07 450,39 5,0 11,96

9 с. Звенимир 445 89,0 1,03 17,8 0,21 106,8 1,24 2,10 204,70 5,0 5,36

10 с. Зебил 697 139,4 1,61 27,9 0,32 167,3 1,94 2,08 317,85 5,0 8,37

11 с. Калугерене 549 109,4 1,27 21,9 0,25 131,3 5,53 2,09 250,55 5,0 6,60

12 с. Коларово 363 72,6 0,84 14,5 0,17 87,1 1,01 2,10 166,96 5,0 4,37

13 с. Косара 199 39,8 0,46 8,0 0,09 47,8 0,55 2,11 91,98 5,0 2,39

14 с. Листец 579 115,8 1,34 23,2 0,27 139,0 1,61 2,09 265,22 5,0 6,97

15 с. Малък Преславец 368 73,6 0,85 14,7 0,17 88,3 1,02 2,10 169,26 5,0 4,42

16 с. Ножарево 548 109,6 1,27 21,9 0,25 131,5 1,52 2,09 250,96 5,0 6,60

17 с. Осен 140 28,0 0,32 5,6 0,06 33,6 0,39 2,12 64,96 5,0 1,66

18 с. Падина 410 82,0 0,95 16,4 0,19 98,4 1,14 2,10 188,60 5,0 4,94

19 с. Подлес 175 35,0 0,41 7,0 0,08 42,0 0,49 2,11 80,85 5,0 2,13

20 с. Сокол 357 71,4 0,83 14,3 0,17 85,7 1,00 2,10 164,24 5,0 4,39

21 с. Стефан Караджа 1042 208,4 2,41 41,7 0,48 250,1 2,89 2,06 471,00 5,0 12,53

22 с. Суходол 762 152,4 1,76 30,5 0,35 182,9 2,12 2,08 347,49 5,0 9,15

23 с. Черногор 434 86,8 1 17,4 0,20 104,2 1,20 2,10 199,68 5,0 5,20

23 Общо: 12445 2489 28,95 497,8 5,76 2986,8 34,57

Загуби Общо
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НВ Главиница 

1,25км 

І-23 І-21 ВС Звенимир ТК Звенимир 

мерки за 
подобряване 

кач. на водата 

100 000 2 234 45 Снабдяване на 

населението с 
вода с добри 

качествени 

показатели 

56 

І-27 І-22 ВС Звенимир Подмяна дов. 

водопроводи - 

3,9км 

643 600 2 234 288 Осигуряване на 

ефективност и 

намаляване на 
загубите 

56 

І-25 І-23 ВС Звенимир Подмяна 

помпени 

агрегати 72kW 

79 950 2 234 36 Подобряване 

качеството на 

услугата, 
осигуряване на 

ефективност и 
устойчивост 

56 

І-27 І-25 ВС Зафирово Подмяна на 

тласкател от ПС 

Зафирово до КВ 
Зафирово 1730м 

240 800 1 560 154 Осигуряване на 

ефективност и 

намаляване на 
загубите 

56 

І-40 І-39 ВС Дичево Подмяна на 

тласкател от СК 
Дичево до КВ 

Суходол 3,5км 

588 900 1 531 385 Осигуряване на 

ефективност и 
намаляване на 

загубите 

55 

І-41 І-40 ВС Тутракан Подмяна на 

водопровод от 
РШ Старо село 

до КВ Нова 

Черна 6км 

1 091 100 2 679 407 Осигуряване на 

ефективност и 
намаляване на 

загубите 

55 

І-42 І-41 ВС Кайнарджа Нов гравитачен 

водопровод от 

КВ Светослав 
до НВ 

Кайнарджа 3,5 

487 100 1 118 436 Осигуряване на 

ефективност и 

намаляване на 
загубите 

53 

І-44 І-43 ВС с. Подлес Подмяна на 

тласкател от ТК 
Подлес до НВ 

Подлес 504м 

70 100 142 494 Осигуряване на 

ефективност и 
намаляване на 

загубите 

52 

І-68 І-65 ВС Общ. 
Главиница 

Редуциране на 
налягането /РВ/ 

1 200 50 24 Намаляване  на 
налягането, 

респективно 

загубите 

33 

І-77 І-73 ВС Главиница Рехабилитация 

/хидроизолация/ 

на КВ 
„Ножарево” V= 

150 м3 

32 516 2 743 12 Подобряване 

качеството на 

услугата, 
осигуряване на 

устойчивост 

25 

І-84 І-80 ВС Ст. Караджа Рехабилитация 

/хидроизолация/ 
на  КВ „Ст. 

Караджа” V= 

100 м3 

23 652 723 33 Подобряване 

качеството на 
услугата, 

осигуряване на 

устойчивост 

24 

І-85 І-81 ВС с. Зебил Рехабилитация 

/хидроизолация/ 

на  КВ „Зебил” 
V= 125 м3 

28 180 649 43 Подобряване 

качеството на 

услугата, 
осигуряване на 

устойчивост 

24 

І-86 І-82 ВС с. Коларово Рехабилитация 

/хидроизолация/ 
на  КВ 

„Коларово” V= 

150 м3 

32 516 329 99 Подобряване 

качеството на 
услугата, 

осигуряване на 

устойчивост 

24 

Източник: Окончателен Регионален Генерален План за обособената територия на „ВиК“ ООД Силистра 
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▪ Приоритетна средносрочна  инвестиционна програма /2021-2028/ 

Ред по 

важност 

Номер на 

инвестицията 

на чертежите 

Категория 

(ВС/К) 

Име на ВСЗ / 

Агломерация 

Описание на 

компонента 

Инвестиционни 

разходи 

Засегнато 

население* 

Разход на 

глава от 

населението 

/ 

еквивалент 

жител 

Общ резултат Точки 

** 

ІІ-10 ІІ-10 ВС Главиница Подмяна на 

водопр. от КВ 
Ножарево  до с. 

Калугерене 
1,4км 

243 500 2 593 94 Намаляване на 

загубите, 
осигуряване на 

ефективност и 
устойчивост 

56 

ІІ-12 ІІ-12 ВС Звенимир Подмяна 

тласкатели - 

2,75км 

464 700 2 139 217 Намаляване на 

загубите, 

осигуряване на 
ефективност и 

устойчивост 

56 

ІІ-17 ІІ-17 ВС Ст.Караджа Подмяна на 
тласкател от 

ПС Ст. 

Караджа до КВ 

1326m 

200 000 656 305 Намаляване на 
загубите, 

осигуряване на 

ефективност и 

устойчивост 

55 

ІІ-18 ІІ-18 ВС с.Зебил Нов водоем 

при НВ Зебил с 

честотен 
преобразувател 

115 100 620 186 Осигуряване на 

ПП резерв и 

максимално 
часова 

консумация 

55 

ІІ-29 ІІ-29 ВС с.Бащино Възстановяване 
на водоем 

с.Бащино 

57 300 157 456 Осигуряване на 
ПП резерв и 

максимално 

часова 
консумация 

53 

ІІ-43 ІІ-42 ВС Долно Ряхово Подмяна на 

грав. водопр. 

от НВ М. 
Преславец  до 

НВ Д Ряхово 
5км 

445 400 296 1 505 Намаляване на 

загубите, 

осигуряване на 
ефективност и 

устойчивост 

47 

ІІ-60 ІІ-58 ВС Общ. 

Главиница 

Подмяна 

помпени 

агрегати 

156kW 

151 700 9 618 16 Осигуряване на 

ефективност и 

устойчивост на 

водоподаването. 

27 

Източник: Окончателен Регионален Генерален План за обособената територия на „ВиК“ ООД Силистра 
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▪ Дългосрочна  инвестиционна програма /2029-2038/ 

Ред по 

важност 

Номер на 

инвестицията 

на чертежите 

Категория 

(ВС/К) 

Име на ВСЗ / 

Агломерация 

Описание на 

компонента 

Инвестиционни 

разходи 

Засегнато 

население* 

Разход на 

глава от 

населението 

/ 

еквивалент 

жител 

Общ резултат Точки 

** 

ІІІ-7 ІІІ-7 ВС Главиница Подмяна на 
тласкател от ПС 

Падина до КВ 

Ножарево 3,5км 

634 100 2 399 264 Намаляване на 
загубите до 

25%, 

подобряване 
качеството на 

услугата, 

осигуряване на 
ефективност и 

устойчивост 

56 

ІІІ-22 ІІІ-22 ВС Зафирово Подмяна дов. 
водопроводи - 

5,4км 

784 630 1 385 567 Намаляване на 
загубите до 

25%, 

подобряване 
качеството на 

услугата, 

осигуряване на 
ефективност и 

устойчивост 

52 

ІІІ-26 ІІІ-26 ВС с.Сокол Подмяна на 

тласкател от 
Пст. Сокол до 

КВ 1,7км 

222 500 242 919 Намаляване на 

загубите до 
25%, 

подобряване 

качеството на 
услугата, 

осигуряване на 
ефективност и 

устойчивост 

49 

ІІІ-29 ІІІ-29 ВС Ст.Караджа Подмяна на 

гравитачен 
водопровод от 

КВ Ст. Караджа 

до с. Осен 3,8км 

606 800 571 1 063 Намаляване на 

загубите до 
25%, 

подобряване 

качеството на 

услугата, 

осигуряване на 

ефективност и 
устойчивост 

49 

ІІІ-47 ІІІ-45 ВС Общ. 

Главиница 

Рехабилитация 

на 7 водоема и 6 
КВ 

70 200 8 881 8 Осигуряване на 

ефективност и 
устойчивост  на 

системата 

27 

ІІІ-48 ІІІ-46 ВС Общ. 

Главиница 

Подмяна 

помпени 
агрегати 130kW 

131 700 8 881 15 Осигуряване на 

ефективност и 
устойчивост на 

водоподаването. 

27 

ІІІ-73 ІІІ-71 ВС Общ. 
Главиница 

Подмяна на 
ВВМ в малки 

населени места 

- 128км 

27 553 300 8 881 3 102 Намаляване на 
загубите до 

25%, 

подобряване 
качеството на 

услугата, 

осигуряване на 
ефективност и 

устойчивост 

18 

Източник: Окончателен Регионален Генерален План за обособената територия на „ВиК“ ООД Силистра 
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V. 2. 4. 2. Енергийна система. Електроразпределение. 
 

От ел. схемата се вижда, че захранването на общинската територия е ориентирано 

към 20 kV. Има връзка с енергийната система с електропроводи 20 kV от подстанции 110/20 

kV на съседни общини, с което е осигурена трета категория по сигурност на 

електрозахранването. 

Като отчетем разрастването на селищните системи следва да се работи по включване 

на нови мощности на страна 20kV след сключване на договори с електроразпределителното 

дружество.  

Селищната система и за в бъдеще ще се развива като селскостопански район и по 

ОУПО не се предвиждат големи територии за развитие. Изграждането на нови съоръжения 

за развитие на електроснабдителната мрежа е съгласно наредбата за присъединяване на 

потребители и производители на ел. енергия след сключване на Договор с 

електроснабдителното предприятие. 

В региона няма мощности за обосноваване изграждане на нова подстанция 110/20kV. 

При необходимост от нови мощности има техническа възможност за развитие на уредби 

СН 20kV. Развитието на мрежи СН е желателно да се изпълнява с кабели 20kV с използване 

на общински пътища за прокарване. 

За подобряване на електрозахранването на общината да се рехабилитират 

въздушните електропроводи и обновят трансформаторните постове с монтиране на 

съвременно оборудване. 

Не се препоръчва вграждане на трафопостове в жилищни сгради или да се вземат 

мерки за избягване на шума от трансформаторите. 

 Електроразпределителната мрежа 20kV има възможност за присъединяване на 

производители на ел. енергия от възобновяеми източници.  

Електроразпределителната мрежа 0.4kV да се обновява с използване на усукани 

проводници с достатъчна проводимост за доставка на качествена ел. енергия на 

потребителите. 

Общината следва да разработи програма за енергийна ефективност, в която да се 

включва саниране на сградния фонд и използването на осветителни тела за уличното 

осветление с ниска консумация на ел. енергия. 

Развитието на електроразпределителната мрежа средно и ниско напрежение се 

извършва от Електроразпределителното дружество съгласно Закон за енергетиката и 

Наредба 6 за присъединяване на производители и потребители. 
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При разработването на ПУР, ПУП-ПРЗ по райони да се определят терени за 

изграждане на трафопостове и прокарване на електропроводни линии /кабелни или 

въздушни/. 

За сега новите технологии за производство на алтернативна енергия преминава през 

електроенергия, което изисква развитието на разпределителната мрежа, която е собственост 

на електроснабдителното дружество. 

Електроснабдяването на община Главиница следва и за в бъдеще да се разглежда 

свързано с развитието на съседните общини като цяло. 

 

V. 2. 4. 3. Телекомуникационна инфраструктура 
 

 

Телекомуникационната инфраструктура на община Главиница има нужда от 

модернизиране. Необходимо е да се въведе във всички населени места в общината модерна 

цифрова комуникационна и преносна далекосъобщителна инфраструктура и да се подмени 

съществуващата - аналогова.  

Значителен принос за растежа на телекомуникационната инфраструктура в 

общината ще има бъдещото включване на всички държавни структури към ЕЕСМ и 

представяне на комуникационна инфраструктура за въвеждането на електронно 

правителство, ИА ЕСМИС развива мрежа, като изгражда поетапно оптична свързаност до 

сградите на общинските и другите администрации, осигурява необходимото оборудване и 

увеличава преносния капацитет на мрежата по инвестиционни програми и проекти, 

съгласувани и/или утвърдени от министъра на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията. 

За да се подобрят комуникационните системи в населените места на общината е 

необходимо да се осигури достъп до високоскоростен широколентов интернет, който да 

даде възможност за ефективна работа на икономическите субекти, локализация и 

изграждане на нови обекти, както и използването му в домакинствата.  

Голяма част от населените места в общината имат покритие на трите мобилни 

оператора. Прогнозира се разширяването на обхвата на мобилните мрежи, както и 

въвеждането на нови услуги и технологии /UMTS – Universal Mobile Telecomunications 

System – Високоскоростна мобилна технология от трето поколение, HSUPA – High Speed 

Uplink Packet Acsess – Технология от четвърто поколение, 4 пъти по-бърза от скоростта при 

UMTS/. 
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Ускореното изграждане на високоскоростни/широколентови електронни 

съобщителни мрежи и развитието на електронните съобщения за нуждите на държавното 

управление са сред основните приоритети на приетата с решение № 149 от 11 март 2015 г. 

на Министерски съвет “Актуализирана политика в областта на електроните съобщения на 

Република България 2015-2018 г.“  
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VI. БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА  
 

 

Таблица 42. Баланс на територията – проект. 

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА Опорен план Проект Увеличение Намаление Изменение 

Територии с общо 

предназначение 

площ /ха/ % площ /ха/ % площ /ха/ площ /ха/ % 

Жилищни функции 1891.67 3.93 1885.19 3.92   6.48 -0.34 

Обществено-обслужващи функции 5.19 0.01 8.61 0.02 3.41   39.66 

Складови дейности 6.93 0.01 6.93 0.01       

Спорт и атракции 14.52 0.03 29.65 0.06 15.13   51.03 

Стопанско обслужване 305.55 0.64 305.55 0.64       

Обработваеми земи - ниви 25436.91 52.91 25210.62 52.44   226.30 -0.90 

Обработваеми земи - трайни 

насаждения 

1295.94 2.70 1295.94 2.70       

Необработваеми земи 3931.57 8.18 3931.57 8.18       

Гори 13156.54 27.37 13156.54 27.37       

Горски земи 1037.12 2.16 1037.12 2.16       

Водни площи 622.66 1.30 622.66 1.30       

Транспорт и комуникации 166.45 0.35 166.45 0.35       

Техническа инфраструктура 116.11 0.24 112.69 0.23   3.14 -3.03 

Гробищен парк 43.18 0.09 43.18 0.09       

Рекреационни дейности, курорти и 

вилни зони 

0.00 0.00 195.20 0.41 195.20   100.00 

Производствени дейности 46.40 0.10 68.85 0.14 22.45   32.61 

Обща площ: 48076.74   48076.74         
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VII. ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОУПО ГЛАВИНИЦА  
 

 

Глава първа 

ОБХВАТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН 

 

Раздел I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Общият устройствен план на Община Главиница обхваща цялата територия на 

общината в административно-териториалните и граници, всички населени места в 

общината и техните землища, и е основа за цялостното и териториално устройство. 

Чл. 2. Главна цел на ОУПО Главиница е да се осигури устойчиво развитие на община 

Главиница в съответствие със специфичните природни и обществено-икономически 

дадености и да създаде най-благоприятни условия за обитаване, труд и отдих на население 

в общината. 

Чл. 3. /1/ С правилата и нормативите за прилагане на ОУПО Главиница се определят 

правилата и нормативите за устройството на отделните видове територии и устройствени 

зони на територията на общината, с оглед на нейното ефективно устойчиво развитие и 

създаването на благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението. 

/2/ Правилата и нормативите за прилагане на ОУПО Главиница, текстовата част от 

плана и графичните материали към него, включително схемите, са неразделна част от плана. 

Правилата и нормативите за прилагането на ОУПО Главиница са изработени при спазване 

на разпоредбите на приложимата действаща нормативна уредба от по-високо ниво и 

отчитане на конкретните дадености и условия на територията. 

/3/ За непредвидените в тези правила и нормативи случаи се прилага действащата 

нормативна уредба. 

Чл. 4. /1/ Предвижданията на ОУПО Главиница, с които се определят общата структура и 

преобладаващото предназначение на териториите, видът и предназначението на 

техническата инфраструктура и опазването на околната среда и обектите на културно-

историческото наследство, са задължителни при изготвянето на подробните устройствени 

планове за територията.  
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/2/ При прилагането на ОУПО Главиница за създаване на подробни устройствени 

планове правилата и нормативите, определени в Наредба №7 за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони, се спазват чрез 

конкретните стойности, определени от плана, а когато не са определени такива, се спазват 

установените в наредбата стойности. 

/3/ Общият устройствен план няма пряко приложение за разрешаване на 

строителство. 

/4/ ОУПО може да се изменя при следните условия: 

1. когато настъпят съществени промени в обществено-икономическите и 

устройствените условия, при които е бил съставен планът; 

2. при възникване на нови държавни или общински нужди за обекти - собственост 

на държавата, на общините или на експлоатационните дружества; 

3. когато възникнат инвестиционни инициативи, които ще се реализират със 

средства, осигурени по международни договори или от държавния бюджет, както и от 

инвеститори, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите; 

4. при отпадне необходимостта от изграждане на сгради, мрежи и съоръжения за 

специални нужди на отбраната и сигурността на страната; 

5. когато се констатира явна фактическа грешка, имаща значение за предвижданията 

на плана; 

/5/ Изменения на действащия ОУПО се допускат от Общинския съвет по 

предложение на кмета на общината или на частни физически или юридически лица, 

придружено от задание по чл. 125 от ЗУТ. 

/6/ Когато изменение на подробен устройствен план налага и изменение на 

действащия общ устройствен план на общината, първо се изменя общият устройствен план. 

Общинският съвет, който разрешава изработването на проекта за изменение на общия 

устройствен план, може да допусне двата плана да се изменят едновременно при условията 

и по реда за съответния план, предвидени в закона за устройство на територията, като 

изменението на подробния устройствен план се одобрява след одобряване изменението на 

общия устройствен план. 

/7/ За последващите ПУП се поставят следните изисквания, както следва: 
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1. не се допуска промяна на предназначението на поземлените имоти на водни 

обекти и строителство в тях, освен за водностопански и хидротехнически системи и 

съоръжения; 

2. при урбанизиране на територии около водни обекти, в подробните устройствени 

планове да се включват отреждания за регулация на речните корита и изграждане на 

необходимите защитни съоръжения; 

3. спазване на забраните и мерките, предвидени за защита на териториите в План за 

управление на риска от наводнения /ПУРН/. 

 

 

Раздел II 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ 

 

Чл. 5. /1/ На територията на община Главиница се обособяват следните устройствени 

територии /съществуващи и нови/: 

1. Жилищни територии  

а/ съществуваща жилищна устройствена зона с преобладаващо ниско застрояване с 

височина до 10 м /Жм/; 

б/ проектна жилищна устройствена зона Жм1 с преобладаващо ниско застрояване до 10м; 

2. Производствени територии  

а/ съществуващи предимно производствена устройствена зона и терени /Пп/; 

в/ проектни предимно производствена устройствена зона и терени /Пп1/. 

3.  Обществено-обслужващи територии и смесени многофункционални устройствени зони: 

а/ съществуваща устройствена зона за обществено-обслужващи дейности /Оо/; 

в/ проектна устройствена зона за обществено-обслужващи дейности /Оо1/; 

4. Територии за рекреационни дейности : 

а/ Територии за курортни зони и комплекси, проект /Ок/;  

б/ Вилна зона, проект /Ов/; 

5. Територии за спорт и атракции 

а/ Територии за спорт и атракции, съществуващи/Са/;  

б/ Територии за спорт и атракции, проект /Са1/; 

6. Озеленени територии 

а/ съществуващи терени за гробищни паркове /Тгп/; 
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7. Терени за техническата инфраструктура: 

а/  терени за транспортна инфраструктура /Тти/; 

б/ терени за площни обекти на техническата инфраструктура /Тевк/.  

8. Горски и земеделски територии: 

а/ обработваеми земи – ниви;  

б/ обработваеми земи – трайни насаждения;  

в/ необработваеми  земи;  

г/ Гори /Г/; 

д/Горски земи /Гзм/; 

9. Защитени територии и защитени зони: 

а/ защитени територии - местности; 

б/ защитена зона от мрежата Натура 2000 по Директива за местообитанията; 

в/ защитена зона от мрежата Натура 2000 по Директива за птиците.  

/2/ Устройственото и функционалното предназначение, нормативите за устройство и 

застрояване, както и ограничения и изисквания при изработване на подробните 

устройствени планове за устройствените зони и самостоятелните терени по ал. 1 са 

посочени в приложение №1.  

 

Глава втора 

ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО 

В ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ 

 

Раздел I 

УСТРОЙСТВО НА ЖИЛИЩНИТЕ ТЕРИТОРИИ 

 

Чл. 6. /1/ Жилищните устройствени зони /Жм и Жм1/ се застрояват предимно със сгради за 

постоянно и/или временно обитаване.  

/2/ Отделни урегулирани поземлени имоти с нежилищни функции се определят въз основа 

на подробен устройствен план.  

Не  се  допускат  обекти  за  дейности с вредни отделяния и влияния.  

/3/ По характер застрояването в жилищните устройствени зони /Жм и Жм1/ на 

територията на община Главиница се определя като преобладаващо ниско - с височина до 

10 м. 
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Чл.7. Не  се  допуска  свързано  основно  застрояване  на  двете  странични 

регулационни линии в ъгловите урегулирани поземлени имоти.    

 

Раздел II 

УСТРОЙСТВО  НА  ПРОИЗВОДСТВЕНИ  ТЕРИТОРИИ 

 

Чл. 8. Предимно производствени устройствени зони и терени /Пп и Пп1/ се застрояват с 

производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения. Допуска се изграждане на 

здравни пунктове, магазини и заведения за обществено хранене за ежедневните нужди на 

работещите, административни сгради и научно-експериментални бази към предприятията, 

гаражи и паркинги, както и жилища за охраната. 

 

Чл. 9. В  границите  на   предимно производствени устройствени зони и терени /Пп и Пп1/ 

е  допустимо  свободно  и  свързано застрояване.  

 

Чл. 10. Необходимите  места  за  паркиране  и  гариране  за  обектите, предвидени 

за изграждане в УПИ, се осигуряват при спазване на нормативните изисквания. 

 

Раздел III 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ 

Чл. 11./1/ Териториите в устройствени зони (Оо и Оо1) са предназначени предимно за 

осигуряване на обекти за обществено обслужващи дейности – образование, здравеопазване, 

социални грижи, обществено хранене, култура, религия, административни и делови услуги 

и др./ 

/2/ Териториите за обществено обслужване се застрояват след изработване на подобрен 

устройствен план, съгласно целите на проекта и съобразен с Наредба №7 за Правила и 

Нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. 
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Раздел IV 

УСТРОЙСТВЕ НА ТЕРИТОРИИ ЗА РЕКРЕАЦИОННИ ДЕЙНОСТ 

 

Чл. 12. Устройствените зони и терените за рекреационни дейности /Ок и Ов/ се застрояват 

предимно със сгради за временно обитаване и рекреационно ползване, както и обслужващи 

обекти и съоръжения за нуждите на индивидуалния и организиран отдих и туризма. 

/1/ Минимум  половината  от  новопредвидените  озеленени  площи  в   границите на 

курортните територии  следва  да  са  с    дървесна растителност. 

 

 

Раздел V 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИ ЗА СПОРТ И АТРАКЦИИ 

 

Чл. 13./1/ Минималната озеленена площ в териториите за спорт и развлечения е 20 на сто 

от площта на урегулирания поземлен имот.  

 

 

Раздел VI 

УСТРОЙСТВО НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ 

 

Чл. 14./1/ Съществуващите терени за гробищни паркове /Тгп/ могат да се допускат 

произведения на монументалните изкуства  и/или на парковото и градинското изкуство, 

преместваеми обекти и др. 

/3/ Изграждането и поставянето на обектите по ал. 1 и 2, както и на сгради и съоръжения за 

дейности, свързани с  отдиха се  разрешава, само  ако  не водят  до  промяна на основните 

характеристики на озеленената площ. 

 

Раздел VII 

ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Чл. 15. Подробни устройствени планове за елементите на техническата инфраструктура се 

съобразяване с изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за пътищата, 

Закон за водите, Закон за енергетиката, Закона за електронните съобщения и други, както ѝ 

поднормативните им актове по тяхното прилагане и настоящите правила и нормативи. 
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Раздел VIII 

УСТРОЙСТВО НА ГОРСКИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ 

 

Чл. 16. /1/ При  спазване на изискванията на Закона  за  горите и на Закона за опазване 

на земеделските земи и след промяна предназначението на горите и на земеделските  

земи  е допустимо изграждането на проводи и съоръжения на  инженерната 

инфраструктура.  

/2/ Мрежите  и  съоръженията  на  техническата  инфраструктура  в  земеделските и горски

те територии се устройват с парцеларни планове съгласно  чл. 110,  ал. 1,  т. 5  от  Закон за 

устройство на територията. Парцеларните планове се изработват в  обхват минимум една 

структурна единица. 

 

Раздел IX 

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ 

 

Чл. 17. Изработване на подробни устройствени планове за поземлени имоти попадащи в 

границите  на  защитените  територии и зони е допустимо при съобразяване с изискванията 

на Закона за устройство на територията, Закона за опазване околната среда, Закона за 

защитените територии и Закона за биологичното разнообразие, поднормативните актове по 

тяхното прилагане и настоящите правила и нормативи. 

 

Раздел X 

КУЛТУРНО‐ИСТОРИЧЕСКОТО  НАСЛЕДСТВО 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИ С КУЛТУРНО- 

ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО 

 

Чл. 18. /1/ Недвижимото културно наследство обхваща културни ценности, които са трайно 

закрепени към земята, включително под водата, както и прилежащата им среда.  

Според научната и културната област, към която се отнасят, недвижимите културни 

ценности са: археологически; исторически; архитектурно-строителни; художествени; 

урбанистични; културен ландшафт; парково и градинско изкуство; етнографски; културен 

маршрут. 

/2/ Съгласно Закона за културното наследство единичните и груповите недвижими 

културни ценности с техните граници /териториален обхват/ и охранителни зони формират 
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защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство. Те се определят с 

акта за деклариране или за предоставяне на статут на недвижима културна ценност.  

 

Чл. 19. /1/ За урбанизирани територии /в регулационните граници на населените места/, 

съгласно чл. 79 ал. 4 от ЗКН, когато единична културна ценност няма определен 

териториален обхват в акта за деклариране или за предоставяне на статут, за нейни граници 

се смятат границите на имота, за охранителна зона - територията, обхващаща 

непосредствено съседните имоти, а при улици до 14 метра - и срещулежащите през улицата 

имоти, както и уличното пространство между тях. 

/2/ За археологическите обекти без налични нормативни и законово определени граници, 

териториален обхват и охранителни зони, находящи се извън регулационните граници на 

населените места и идентифицирани с точкови координати съгласно АИС-АКБ с настоящия 

план се определя буферна зона с радиус 30 метра /диаметър 60 метра/ до проучването на 

обекта и определянето на граници и предписания за опазване по реда на Закона за 

културното наследство. 

 

Чл. 20. Недвижимите културни ценности, техните нормативни и законово определени 

териториален обхват и охранителни зони, както и буферни зони предвидени с настоящия 

план, трябва да се отразяват на подробните устройствени планове и последващи разработки. 

 

Чл. 21. Не се допуска промяна на предназначението на поземлени имоти, в чиито граници 

има НКЦ, освен ако промяната не е свързана с автентична функция за обекта или не е 

необходима за пълноценното съхраняване, консервация, реставрация и социализация. 

 

Чл. 22. Устройствените планове за защитени територии за опазване на културното 

наследство и специфичните правила и нормативи към тях, заданията за тяхното изготвяне 

и скиците с предложения за изменения по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ, преди одобряването им се 

съгласуват по реда на чл. 84 от ЗКН. 

 

Чл. 23. Инвестиционните проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване 

на културното наследство се одобряват и строежите се въвеждат в експлоатация по реда на 

Закона за устройство на територията след съгласуване по реда на чл. 84 от ЗКН. 
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Чл. 24. /1/ Археологическите обекти на територията на общината се опазват и устройват 

съобразно следните режимни изисквания за териториите им, определени със специални 

проучвания: 

1. за територии с режим „А” на археологически обекти не са допустими благоустройствени, 

строителни, селскостопански, мелиоративни и други дейности, които биха нарушили 

целостта на почвения слой, като се допуска използването на земята като пасище; 

2. за територии с режим „Б” на археологически обекти не са допустими изкопни работи, 

дълбочинна обработка на почвата, засаждане на дървета и култури с дълбока коренова 

система, като се допуска плитка обработка на почвата /оран/ до 0,25 м. 

3. за територии с режим "В" на археологически обекти не са допустими изкопни работи, 

несвързани със селскостопанските работи, като се допускат селскостопански дейности при 

условията на чл. 160 от ЗКН; 

4. за територии с режим "Г" на археологически обекти се разрешават всички дейности, като 

тези, свързани с изкопни работи, се съгласуват с органите, които следят за опазване на 

културно-историческото наследство при условията и по реда на ЗКН. 

/2/ Предписанията по ал. 1 важат за археологически обекти, само когато за тях няма 

определени специфични предписания за опазване по реда на ЗКН. 

/3/ Предписанията по ал. 1 се определят съгласно режимите за опазване в АИС-АКБ и важат 

най-малко в обхвата на буферната зона определена с настоящия план. При налични данни 

за по-голям обхват на обектите, се препоръчва иницииране на процедура за определяне на 

режими за опазване на НКЦ по реда на ЗКН. 

 

 

Изисквания за разработване на подробни устройствени планове и инвестиционни 

проекти в обхвата на групови архитектурно-строителни НКЦ, както и в обхвата на 

групи от минимум три единични НКЦ в съседство 

 

Чл. 25. /1/ За територията на групова архитектурно-строителни недвижима културна 

ценност да се разработи цялостен подробен устройствен план /ПУП/ със специфични 

правила и нормативи за прилагането му. Същият подход да се прилага за териториалния 

обхват и охранителните зони за територии с три или повече единични архитектурно-

строителни недвижими културни ценности в съседство или срещулежащи през улица. 

/2/ В плана по ал. 1 новото застрояване се отбелязва със задължителни линии на 

застрояване. 
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/3/ В плана за регулация в максимална степен да се съхрани исторически формираната 

улична и квартална структура. 

/4/ При изработването на ПУП не се прилагат изискванията за големина на имотите и лице 

към улица, както и изискванията за разполагане на основно и допълващо застрояване към 

странична регулация и дъно на имот, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 7 от 22 

декември 2003 г. за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони. Тези характеристики приоритетно се съобразяват с автентичните 

съхранени на място или исторически оформилите се за територията. 

/5/ Към ПУП да се изработят силуетни и обемно-пространствени проучвания за 

възстановяване на автентичността, където тя е нарушена и за интегриране на новото 

застрояване в средата. 

 

Устройство и застрояване на териториален обхват на архитектурно-строителни 

недвижими културни ценности /НКЦ/ 

 

Чл. 26. Ново застрояване в имоти на НКЦ се допуска приоритетно при възстановяване на 

изчезнали обеми, като се използват научни и архивни данни за линиите на застояване и 

архитектуни планове. 

 

Чл. 27. Не се допуска промяна на вътрешни регулационни граници на имотите на единични 

НКЦ, освен за възстановяване на исторически съществували граници обвързани с 

автентичната среда на НКЦ. 

 

Чл. 28. Не се допуска поставяне на съоръжения и инсталации като слънчеви панели, 

сателитни приемници, климатични инсталации и други върху фасадите и покривите на 

сградите, визуално възприемани от улици и други публични пространства. 

 

Чл. 29. Елементите на допълващото застрояване като огради и стопански постройки се 

изграждат приоритетно на база на архивни документи и проучвания. 
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Устройство и застрояване на охранителни зони на архитектурно-строителни 

недвижими културни ценности /НКЦ/ 

 

Чл. 30.  /1/ В имоти, които не са териториален обхват на недвижима културна ценности, но 

попадат в охранителна зона на НКЦ, се допуска ново застрояване или промяна на 

съществуващото застрояване при съобразяване с характера и начина на застрояване на 

урбанизираната структура, с традиционната архитектура по отношение на мащаб, 

пропорции и материали.  

/2/ Не се допускат несвойствени елементи на средата. 

 

Чл. 31.  Етажността на сградите и кота корниз да бъдат съотносими с разположената в 

съседство архитектурно-строителна недвижима културна ценност. 

 

Чл. 32. Елементите на допълващото застрояване като огради и стопански постройки се 

изграждат след обемно-пространствено и силуетно проучване. Техните характеристики 

като мащаб, обем, пропорции и материали да бъдат съотносими с аналогични елементи при 

недвижимата културна ценност в съседство. 

 

Чл. 33. Не се допуска поставяне на съоръжения и инсталации като слънчеви панели, 

сателитни приемници, климатични инсталации и други върху фасадите и покривите на 

сградите, визуално възприемани от улици и други публични пространства. 

 

 

Устройство на публичните пространства и елементи на обзавеждането в обхвата на 

архитектурно-строителни НКЦ – техния териториален обхват и охранителни зони 

 

Чл. 34. /1/ Публичните пространства /площади и улици/ се благоустрояват приоритетно с 

настилки характерни за периода на изграждане на недвижимите културни ценности. 

/2/ В публичните пространства се разполагат преместваеми обекти, елементи на градското 

обзавеждане и малки архитектурни форми. 

/3/ Елементите на градското обзавеждане се изработват по индивидуални проекти като се 

подчиняват на единна концепция по отношение на дизайн, материали, детайли и се 

разполагат най-малко за територията в обхвата на териториалния обхват и охранителните 

зони на НКЦ. 
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Изисквания към елементите на рекламата и преместваемите обекти в 

обхвата на НКЦ 

Чл. 35. /1/ Редът и условията за поставяне на преместваеми обекти се извършва по реда на 

чл. 56, ал. 2 и 4 от ЗУТ. 

/2/ Преместваемите обекти се изработват по индивидуални проекти като се подчиняват на 

единна концепция по отношение на дизайн, материали и детайли. 

 

Чл. 36. Редът и условията за поставяне на елементите на рекламата се извършват по реда 

на чл. 57, ал. 1 и 5 от ЗУТ 

 

 

Глава трета 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДРОБНИТЕ УСТРОЙСТВЕНИ 

ПЛАНОВЕ 

 

Чл. 37. /1/ Влезлите в сила или одобрените до датата на влизането в сила на общия 

устройствен план подробни устройствени планове запазват действието  си.  

/2/ Подробните  устройствени  планове,  които  противоречат  на  предвижданията на Общ

ия устройствен план и на правилата и нормативите за  неговото  прилагане,  се  изменят  с

амо  когато  новият  ОУП  предвижда  мероприятия  на  публичната  собственост  на  държ

авата  и  общината,  които  не  могат  да  бъдат  реализирани  по  друг  начин  освен  чрез  

отчуждаване  на  частни  терени.  

/3/ Издадените  разрешения  за  строеж,  които  не  са  загубили  правното  си  действие  съ

гласно  чл. 153,  ал. 2  ЗУТ  преди  влизането  в  сила  на  новия  Общ  устройствен  

план  и  на  правилата  и  нормативите  за  неговото  прилагане, запазват действието си.    

/4/ Проектите  за  подробни  устройствени  планове,  чието  изработване  е  разрешено по 

реда на чл. 124 от Закона за устройство на територията, както и  проектите  за  

изменения  на  действащи  подробни  устройствени  планове,  чието  изработване  е  допус

нато  с  предписание  по  чл. 135  от  Закона  за  устройство  на  

територията  преди  сключването  на  договора  за  възлагане  изработването  на  проекта,  

се  привеждат  в  съответствие  с предвижданията  на  общия  устройствен  

план  и  с  правилата  и  нормативите  за  неговото  прилагане  преди  одобряването им.  
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Чл. 38. /1/ Изработването на подробни устройствени планове се възлага  по  реда  на  чл. 

126  от Закон за устройство на територията  въз  основа  на  изготвеното  за  случая 

задание за проектиране съобразно правилата и нормативите и устройствените  изисквания,

 предвидени  в  Общия  устройствен  план на община Главиница. 

/2/ Подробни  устройствени  планове  могат  да  се  възлагат  и  от  заинтересувани  лица  с

лед  разрешение  от  кмета  на  общината,  ако  заявените  инвестиционни  намерения  на  з

аявителя  съответстват  на  предвижданията  на  общия устройствен план.    

/3/ Исканията  за  допускане  на  устройствена  процедура  за  изработване  на  проект по ал. 

2 се правят с писмено заявление до кмета на общината, придружено  от  задание  за  проек

тиране,  обосноваващо  необходимостта  от  изработването  на плана.    

/4/ С разрешенията по чл. 124 и 124а се одобряват заданията по чл. 125. Разрешенията се 

издават в едномесечен срок. 

 

Чл. 39. /1/ Подробните устройствени планове за структурните единици в 

новоурбанизираните територии се изработват при условията и по реда на чл. 16 от Закон за 

устройство на територията.  

/2/ Със  заданието  за  проектиране  се  определят  границите,  в  които  проектът  ще  бъде  

изработен по правилата на чл. 16 от Закон за устройство на територията, 

като  се  изключват  поземлените  имоти, попадащи  в обхвата  на структурната 

единица,  които са урегулирани със заварен подробен устройствен план. Частите 

от тези поземлени имоти, необходими за изграждане на обектите по чл. 205 от Закон за 

устройство на територията се придобиват чрез  отчуждително производство,  проведено  по 

реда на Закона за общинската собственост след влизане в сила на подробния 

устройствен план.  

/3/ Преди  възлагането  на  проекта  за  подробен  устройствен  план  кметът  на общината 

изисква комисията по чл. 210 от Закон за устройство на територията да определи пазарната 

стойност  на  поземлените  имоти  в  обхвата  на  структурната  единица,  предмет  на  възл

агането. 

/4/ С  проекта  за  подробен  устройствен  план  се  определят  необходимите  площи  за  из

граждане  на  общите  мрежи  и  съоръжения  на  техническата  инфраструктура,  на  обект

ите  на  социалната  инфраструктура,  както  и  на  озеленените  площи  за  широко  общес

твено  ползване  ‐  публична  общинска  собственост  и  се  определя  коефициентът  за  ре

дукция  на  всеки  поземлен  имот, но не повече от 25% от площта на всеки поземлен имот.  
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/5/ При  определяне  на  площите  по  предходната  алинея,  както  и  при  урегулиране  на  

поземлените  имоти  в  обхвата  на  плана  се  спазват  следните  правила:  

1. За  всеки  поземлен  имот  се  определя  урегулиран  поземлен  имот,  чиято  пазарна  ст

ойност  не  може  да  е  по‐малка  от  пазарната  стойност  на  имотите 

преди урегулирането им;  

2. По  желание  на  собственика  на  поземления  имот  за  него  могат  да  се  образуват  по

вече  от  един  урегулирани  поземлени  имоти,  като  в  този  случай  общата им пазарна 

стойност не може да е по‐малка от пазарната стойност на  имота преди урегулирането му;  

3. При постъпило искане от собственици на поземлени имоти, придружено  от  предварите

лен  договор  за  прехвърляне  на  собственост  с  нотариално  заверени  подписи,  с  проек

та  за  подробен  устройствен  план  могат  да  се  образуват  съсобствени  урегулирани  по

землени  имоти.  В  този  случай  пазарната  стойност на съсобствения УПИ не може да е п

о‐малка от пазарната стойност на  имотите преди урегулирането им;  

/6/ Изготвеният проект за подробен устройствен план във фаза предварителен 

проект се внася в комисията по чл. 210 от Закон за устройство на 

територията за определяне на пазарната стойност на урегулираните  поземлени имоти.    

/7/ В случай че с решението на комисията по чл. 210 от Закон за устройство на територията 

се докаже спазване на изискването на чл. 16, ал. 4, изр. 3 ЗУТ, проектът се съобщава, 

съгласува и се приема от общински експертен съвет по устройство на 

територията по правилата на чл. 128 от Закон за устройство на територията.  

/8/ В  случай  че  с  решението  на  комисията  по  чл. 210  от Закон за устройство на 

територията не се докаже спазване на изискването на чл. 16, ал. 4, изр. 3, именно 

урегулираните поземлени имоти да са с пазарна стойност не по‐малка от пазарната стойност 

на имотите преди урегулирането им, проектът се връща на проектанта за преработка.  

/9/ Проектът за подробен устройствен план се одобрява по реда на чл. 129 от Закон за 

устройство на територията 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. По смисъла на настоящите правила и нормативи: 

„новоурбанизирани територии” са териториите за разширение на населените места, за 

създаване на нови или разширяване на границите на вилни зони, ваканционни селища и 

курортни, както и зоните /отделни поземлени имоти или група поземлени имоти/ извън 

строителните граници, определени с общия устройствен план на община Главиница, в 
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които е допустимо застрояване над определените нормативи за земеделски и горски 

територии, при които се изисква промяна на предназначението. 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 2. За неуредените с настоящите правила и нормативи въпроси, свързани с устройството и 

застрояването на територията на община Главиница, се прилагат разпоредбите на Закона за 

устройство на територията, Закона за културното наследство, Закона за защитените 

територии, Закона за биологично разнообразие, Закона за опазване на земеделските земи, 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за горите, Закона за 

водите, подзаконовата нормативна уредба към тях и всички други относими нормативни 

актове. 

 

§ 3. Настоящите правила и нормативи са изработени на основание чл. 104, ал. 2 от Закона 

за устройство на територията и са неразделна част от Общия устройствен план на община 

Главиница. Правилата и нормативите са изработени в съответствие с наредбата по чл. 13, 

ал. 1 Закон за устройство на територията и се одобряват едновременно с Общия устройствен 

план на община Главиница.  

 

§ 4. Оригиналът на графичната част на Общия устройствен план се съхранява в Община 

Главиница.  
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ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ, 

УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И  САМОСТОЯТЕЛНИ ТЕРЕНИ  

 

УСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

Устройствена 

категория 

Устройствени параметри 

макс. 

плътност 

на застр. 

в % 

макс. 

Кинт 

мин. 

озеленена 

площ в % 

макс. 

кота 

корниз 

в м. 

цвят площ / 

контур 

1 2 3 4 5 6 7 

ЖИЛИЩНИ ТЕРИТОРИИ 

1. Жм - Жилищна 

устройствена зона с 

преобладаващо 

ниско застрояване,  

съществуваща 

30 1,20 50 10 Кафяво 

 

площ  

2. Жм1 - Жилищна 

устройствена зона с 

преобладаващо 

ниско застрояване,  

проект 

30 1 50 10  

Кафяво с 

вертикален 

щрих 

 

площ/ 

щрих 

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕРИТОРИИ 

3. Пп - Предимно 

производствена 

устройствена зона и 

терени, 

съществуващи 

60 2,00 30   Тъмно лилаво 

 

площ 

4. Пп1 -  Предимно 

производствена 

устройствена зона и 

терени,  

проект 

50 1,50 50  Светло 

лилаво  

 

Площ 

ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩИ ТЕРИТОРИИ И СМЕСЕНИ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ ЗОНИ 

5. Оо - Устройствена 

зона за обществено-

обслужващи 

дейности, 

съществуваща 

Устройството и застрояването се 

осъществяват след изработване на 

подробен устройствен план, съобразен 

целите на застрояване  и нормативите 

отредени в Наредба №7 за правила и 

нормативи за устройство на отделните 

видове територии и устройствени зони  и 

одобрен с решение на общинския съвет 

по доклад на кмета на общината в 

едномесечен срок след приемането на 

Червено 

 

 

площ 

6. Оо1 - 

Устройствена зона 

за обществено-

обслужващи 

дейности, проект 

Червено 

с вертикален 

щрих 

 

площ/ 

щрих 
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проекта за подробен устройствен план от 

експертен съвет.  

ТЕРИТОРИИ ЗА РЕКРЕАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ   

7.  Ок - курортни 

зони и комплекси, 

проект 

30 1,5 50 10 Зелено с 

червен щрих 

 
 

площ/ 

щрих 

8.  Ов - вилна зона, 

проект 

 

40 0,8 50 7 
св. жълто с 

зелен щрих 

 

площ с 

щрих 

ТЕРИТОРИИ ЗА СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

9. Са – Спорт и 

атракции, 

съществуваща 

20 0,50 20  Зелено с 

червен 

контур 

 

площ с 

контур 

ОЗЕЛЕЛНЕНИ ТЕРИТОРИИ   

10. Тгп - Терени за 

гробищни паркове, 

съществуващи 

По периферията на гробищните паркове, 

в рамките на регулацията им се 

предвижда задължителна изолационна 

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

допуска разполагане на колумбарийни 

стени /урнови стени/. 

тъмно синьо-

зелено  

 

площ  

ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА     

11. Тти - Терени за 

транспортна 

инфраструктура 

Устройството и застрояването на 

елементите на техническата 

инфраструктура се съобразяват със 

Закона за устройство на територията, 

Закона за пътищата, Закон за водите, 

Закон за енергетиката, Закона за 

електронните съобщения и други, както й 

поднормативните им актове по тяхното 

прилагане и настоящите правила и 

нормативи. 

  

светло сиво 

 

площ 

12. Тевк - Терени за 

площни обекти на 

техническата 

инфраструктура тъмно сиво 

 

площ 

ГОРСКИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ      

15. Г -   Гори 
Устройството и застрояването се 

осъществяват по реда на Закона за 

горите. Допуска се изграждане на 

проводи и съоръжения на инженерната 

инфраструктура, при спазване 

изискванията на ЗГ. 

зелено 

 

площ  
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16. Гзм -   Горски 

земи 

светло зелено 

 

площ  
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XIII. ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

 

Приложение 1. Археологически обекти в списъка на автоматизираната информационна 

система „Археологическа карта на България“ , НАИМ-БАН. 

АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА  

„АРХЕОЛОГИЧЕСКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ” 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1200001 

Местоположение 

Населено място: с. Бащино, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност: Хума кулак 

Особености 

 Площ: 12 дка 

Вид и хронология 

 Селищна могила   Енеолит 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Ив. Бъчваров през 1979 г.  

Режим на ползване 

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 

Изготвил 

 Ив. Бъчваров, 04.11.1992 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1200002 

Местоположение 

Населено място: с. Бащино, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност: Даутпунар 

Особености 

 Площ: 168 дка 

Вид и хронология 

 Селище   Средновековие 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Ив. Бъчваров през 1988 г.  

Режим на ползване 

Режим Б 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Ив. Бъчваров, 04.11.1992 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1200003 

Местоположение 

Населено място: с. Богданци, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност: Чешмите 

Особености 

 Площ: 280 дка 

Вид и хронология 

 Селище   Желязна епоха, Късна античност, Средновековие 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Ив. Бъчваров през 1988 г.  
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Режим на ползване 

Режим Б 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Ив. Бъчваров, 04.11.1992 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1200004 

Местоположение 

Населено място: с. Богданци, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност: Гюджик 

Особености 

 Площ: 129 дка 

Вид и хронология 

 Селище   Втора българска държава 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Ив. Бъчваров през 1988 г.  

Режим на ползване 

Режим Б 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Ив. Бъчваров, 04.11.1992 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1200005 

Местоположение 

Населено място: с. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: 4 дка 

Вид и хронология 

 Надгробна могила   Неопределима 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Ив. Бъчваров през 1986 г.  

Режим на ползване  

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 

Изготвил 

 Ив. Бъчваров, 04.11.1992 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1200006 

Местоположение 

Населено място: с. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност: Могилите 

Особености 

 Площ: 100 дка 

Вид и хронология 

 Могилен некропол   Неопределима 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Ив. Бъчваров през 1986 г.  

Режим на ползване  

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
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Изготвил 

 Ив. Бъчваров, 04.11.1992 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1200007 

Местоположение 

Населено място: с. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: 1 дка 

Вид и хронология 

 Надгробна могила   Неопределима 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Ив. Бъчваров през 1988 г.  

Режим на ползване  

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 

Изготвил 

 Ив. Бъчваров, 05.11.1992 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1200008 

Местоположение 

Населено място: с. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност: Ескиполар 

Особености 

 Площ: 60 дка 

Вид и хронология 

 Селище   Късна желязна епоха, Първа българска държава 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Ив. Бъчваров през 1988 г.  

Режим на ползване 

Режим Б 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Ив. Бъчваров, 04.11.1992 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1200009 

Местоположение 

Населено място: с. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност: Честамбол 

Особености 

 Площ: 650 дка 

Вид и хронология 

 Селище   Първа българска държава 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Ив. Бъчваров през 1988 г.  

Режим на ползване 

Режим Б 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Ив. Бъчваров, 04.11.1992 г. 
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1200010 

Местоположение 

Населено място: с. Дичево, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност: Орман чешме 

Особености 

 Площ: 50 дка 

Вид и хронология 

 Селище   Късна античност, Първа българска държава 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Ив. Бъчваров през 1988 г.  

Режим на ползване 

Режим Б 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Ив. Бъчваров, 05.11.1992 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1200011 

Местоположение 

Населено място: с. Долно Ряхово, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност: Лясковец 

Особености 

 Площ: 320 дка 

Вид и хронология 

 Селище, Крепост Палеолит, Бронзова епоха, Желязна епоха, Късна римска епоха 

История на проучването 

 Теренни издирвания на К. Шкорпил през 1905 г., Р. Змеев през 1972 г. и на Ив. Бъчваров през 

1988 г.  

Режим на ползване 

Режим А 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Ив. Бъчваров, 05.11.1992 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1200012 

Местоположение 

Населено място: с. Долно Ряхово, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност: Байрактаров чаир 

Особености 

 Площ: 320 дка 

Вид и хронология 

 Селище   Палеолит,  Късна желязна епоха, Римска епоха, Средновековие 

История на проучването 

 Теренни издирвания на К. Шкорпил през 1905 г., Р. Змеев през 1970 г. и на Ив. Бъчваров през 

1988 г.  

Режим на ползване 

Режим Б 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Ив. Бъчваров, 05.11.1992 г. 
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1200013 

Местоположение 

Населено място: с. Долно Ряхово, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: 2 дка 

Вид и хронология 

 Надгробна могила   Неопределима 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Ив. Бъчваров през 1988 г.  

Режим на ползване 

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 

Изготвил 

 Ив. Бъчваров, 05.11.1992 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1200014 

Местоположение 

Населено място: с. Долно Ряхово, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: 600 дка 

Вид и хронология 

 Селище    Първа българска държава 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Ив. Бъчваров през 1988 г.  

Режим на ползване 

Режим Б 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Ив. Бъчваров, 05.11.1992 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1200015 

Местоположение 

Населено място: с. Зафирово, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност: Каракуш 

Особености 

 Площ: 240 дка 

Вид и хронология 

 Плосък некропол    Късна желязна епоха 

История на проучването 

 Открит през 1985 г., при прокопаване на канал за водопровод  

Режим на ползване 

Режим Б 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Ив. Бъчваров, 05.11.1992 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1200016 

Местоположение 

Населено място: с. Зафирово, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност: Новите лозя 
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Особености 

 Площ: 540 дка 

Вид и хронология 

 Селище     Римска епоха 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Ив. Бъчваров през 1988 г.  

Режим на ползване 

Режим Б 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Ив. Бъчваров, 05.11.1992 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1200017 

Местоположение 

Населено място: с. Зафирово, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: 380 дка 

Вид и хронология 

 Селище     Римска епоха 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Ив. Бъчваров през 1988 г.  

Режим на ползване 

Режим Б 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Ив. Бъчваров, 05.11.1992 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1200018 

Местоположение 

Населено място: с. Зафирово, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност: Новите места 

Особености 

 Площ: 2 дка 

Вид и хронология 

 Надгробна могила     Неопределима 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Ив. Бъчваров през 1988 г.  

Режим на ползване 

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 

Изготвил 

 Ив. Бъчваров, 04.11.1992 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1200019 

Местоположение 

Населено място: с. Коларово, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: 1,5 дка 

Вид и хронология 

 Надгробна могила     Неопределима 
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История на проучването 

 Теренни издирвания на Ив. Бъчваров през 1988 г.  

Режим на ползване 

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 

Изготвил 

 Ив. Бъчваров, 05.11.1992 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1200020 

Местоположение 

Населено място: с. Коларово, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: 1,5 дка 

Вид и хронология 

 Надгробна могила     Неопределима 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Ив. Бъчваров през 1988 г.  

Режим на ползване 

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 

Изготвил 

 Ив. Бъчваров, 05.11.1992 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1200021 

Местоположение 

Населено място: с. Листец, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: 2,5 дка 

Вид и хронология 

 Могилен некропол     Неопределима 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Ив. Бъчваров през 1986 г.  

Режим на ползване 

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 

Изготвил 

 Ив. Бъчваров, 05.11.1992 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1200022 

Местоположение 

Населено място: с. Малък Преславец, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност: Германкулак 

Особености 

 Площ: 300 дка 

Вид и хронология 

 Селище     Късен палеолит 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Р. Змеев през 1972 г. и на Ив. Бъчваров през 1986 г.  

Режим на ползване 

Режим Б 



 

321 

 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Ив. Бъчваров, 05.11.1992 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1200023 

Местоположение 

Населено място: с. Малък Преславец, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност: Кайнаците 

Особености 

 Площ: 40 дка 

Вид и хронология 

 Селище     Късен палеолит, Късна желязна епоха 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Р. Змеев през 1970 г. и на Ив. Бъчваров през 1988 г.  

Режим на ползване 

Режим Б 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Ив. Бъчваров, 05.11.1992 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1200024 

Местоположение 

Населено място: с. Малък Преславец, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: 24 дка 

Вид и хронология 

 Селище     Ранен неолит 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Ив. Панайотов през 1985 г.  

Режим на ползване 

Режим А 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Ив. Бъчваров, 05.11.1992 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1200025 

Местоположение 

Населено място: с. Малък Преславец, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: 38 дка 

Вид и хронология 

 Селище     Късна бронзова епоха 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Ив. Панайотов през 1985 г.  

Режим на ползване 

Режим Б 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Ив. Бъчваров, 05.11.1992 г. 
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1200026 

Местоположение 

Населено място: с. Малък Преславец, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност: Градището, Марата 

Особености 

 Площ: 600 дка 

Вид и хронология 

 Селище, Укрепено място и укрепително съоръжение   Неолит, Енеолит, 

Бронзова епоха, Желязна епоха, Римска епоха, Средновековие 

История на проучването 

 Проучвания на К. Шкорпил през 1905г.; на Г. Матееску и Д. Теодореску през 1915 г.; на Кр. 

Миятев с колектив през 1948 г.; на В. Велков през 1958 г.; на Ив. Панайотов и Ив. Бъчваров през 

1985 г.  

Режим на ползване 

Режим А 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Ив. Бъчваров, 05.11.1992 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1200027 

Местоположение 

Населено място: с. Малък Преславец, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност: Саръ борун 

Особености 

 Площ: 260 дка 

Вид и хронология 

 Селище, Крепост  Първа българска държава, Неопределима 

История на проучването 

 Проучвания на Р. Рашев през 1980 г.; на Ив. Панайотов и Ив. Бъчваров през 1985 г.; теренни 

издирвания на Ив. Бъчваров през 1988 г. 

Режим на ползване 

Режим А 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Ив. Бъчваров, 05.11.1992 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1200028 

Местоположение 

Населено място: с. Ножарево, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност: Каршъ 

Особености 

 Площ: 480 дка 

Вид и хронология 

 Некропол    Първа българска държава 

История на проучването 

 Археологически проучвания на Р. Рашев, Ст. Станилов и Г. Атанасов през 1985-1987г. 

Режим на ползване 

Режим Б 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Ив. Бъчваров, 06.11.1992 г. 
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1200029 

Местоположение 

Населено място: с. Осен, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: 2 дка 

Вид и хронология 

 Надгробна могила     Неопределима 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Ив. Бъчваров през 1986 г.  

Режим на ползване 

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 

Изготвил 

 Ив. Бъчваров, 06.11.1992 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1200030 

Местоположение 

Населено място: с. Подлес, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност: Чаирлък 

Особености 

 Площ: дка 

Вид и хронология 

 Селище    Късна желязна епоха 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Ив. Бъчваров през 1980 г.  

Режим на ползване 

Режим А 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Ив. Бъчваров, 06.11.1992 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1200031 

Местоположение 

Населено място: с. Подлес, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност: Калето 

Особености 

 Площ: 10 дка 

Вид и хронология 

 Селище, крепост    Късна желязна епоха, Средновековие 

История на проучването 

 Археологическо проучване на Р. Рашев през 1974 г., теренни издирвания на Ив. Бъчваров през 

1988 г.  

Режим на ползване 

Режим А 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Ив. Бъчваров, 06.11.1992 г. 
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1200032 

Местоположение 

Населено място: с. Сокол, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност: Могилите 

Особености 

 Площ: 3,8 дка 

Вид и хронология 

 Селищна могила   Енеолит 

История на проучването 

 Сондажни проучвания на Вл. Димитреску през 1929-1935г.;  теренни издирвания на Ив. 

Бъчваров през 1980 г.  

Режим на ползване 

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 

Изготвил 

 Ив. Бъчваров, 06.11.1992 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1200033 

Местоположение 

Населено място: с. Сокол, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност: Чакмъклъка 

Особености 

 Площ: 210 дка 

Вид и хронология 

 Селище    Късна бронзова епоха, Желязна епоха 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Ив. Бъчваров през 1979 г.  

Режим на ползване 

Режим А 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Ив. Бъчваров, 06.11.1992 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1200034 

Местоположение 

Населено място: с. Стефан Караджа, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност: Чибуклъ кулак 

Особености 

 Площ: 15 дка 

Вид и хронология 

 Плосък некропол    Неопределима 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Ив. Бъчваров през 1983 г.  

Режим на ползване 

Режим Б 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Ив. Бъчваров, 06.11.1992 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1200035 

Местоположение 

Населено място: с. Стефан Караджа, общ. Главиница, обл. Силистра 
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Местност:  

Особености 

 Площ: 1,5 дка 

Вид и хронология 

 Надгробна могила     Неопределима 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Ив. Бъчваров през 1986 г.  

Режим на ползване 

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 

Изготвил 

 Ив. Бъчваров, 06.11.1992 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1200036 

Местоположение 

Населено място: с. Черногор, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: 1,5 дка 

Вид и хронология 

 Надгробна могила     Неопределима 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Ив. Бъчваров през 1986 г.  

Режим на ползване 

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 

Изготвил 

 Ив. Бъчваров, 06.11.1992 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1200037 

Местоположение 

Населено място: с. Черногор, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност: Карасолук 

Особености 

 Площ: 1,5 дка 

Вид и хронология 

 Надгробна могила     Неопределима 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Ив. Бъчваров през 1986 г.  

Режим на ползване 

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 

Изготвил 

 Ив. Бъчваров, 06.11.1992 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1200038 

Местоположение 

Населено място: с. Черногор, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност: Пандъклък борун 

Особености 

 Площ: 2 дка 
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Вид и хронология 

 Надгробна могила     Неопределима 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Ив. Бъчваров през 1986 г.  

Режим на ползване 

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 

Изготвил 

 Ив. Бъчваров, 06.11.1992 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10001157 

Местоположение 

Населено място: с. Падина, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: 4 дка 

Вид и хронология 

 Селище    Късна желязна епоха 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Вл. Славчев през 2008 г.  

Режим на ползване 

Режим Б 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Вл. Славчев, 10.03.2013 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10001158 

Местоположение 

Населено място: с. Падина, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: 3 дка 

Вид и хронология 

 Селище    Енеолит 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Вл. Славчев през 2008 г.  

Режим на ползване 

Режим Б 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Вл. Славчев, 10.03.2013 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10001159 

Местоположение 

Населено място: с. Падина, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: 1 дка 

Вид и хронология 

 Селище    Възраждане 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Вл. Славчев през 2008 г.  
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Режим на ползване 

Режим Б 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Вл. Славчев, 10.03.2013 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10001160 

Местоположение 

Населено място: с. Ножарево, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: 2 дка 

Вид и хронология 

 Селище    Късна желязна епоха 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Вл. Славчев през 2008 г.  

Режим на ползване 

Режим Б 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Вл. Славчев, 10.03.2013 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10001161 

Местоположение 

Населено място: с. Ножарево, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: 8 дка 

Вид и хронология 

 Селище    Късна римска епоха 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Вл. Славчев през 2008 г.  

Режим на ползване 

Режим Б 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Вл. Славчев, 10.03.2013 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10001163 

Местоположение 

Населено място: с. Ножарево, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: 2 дка 

Вид и хронология 

 Селище    Възраждане 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Вл. Славчев през 2008 г.  

Режим на ползване 

Режим Б 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 
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Изготвил 

 Вл. Славчев, 10.03.2013 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10001164 

Местоположение 

Населено място: с. Падина, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: 5 дка 

Вид и хронология 

 Селище    Късна желязна епоха 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Вл. Славчев през 2008 г.  

Режим на ползване 

Режим Б 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Вл. Славчев, 10.03.2013 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10001165 

Местоположение 

Населено място: с. Падина, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: 0,7 дка 

Вид и хронология 

 Надгробна могила     Неопределима 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Вл. Славчев през 2008 г.  

Режим на ползване 

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 

Изготвил 

 Вл. Славчев, 10.03.2013 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10001166 

Местоположение 

Населено място: с. Падина, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: 0,8 дка 

Вид и хронология 

 Надгробна могила     Неопределима 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Вл. Славчев през 2008 г.  

Режим на ползване 

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 

Изготвил 

 Вл. Славчев, 10.03.2013 г. 
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10001167 

Местоположение 

Населено място: с. Падина, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: 3 дка 

Вид и хронология 

 Селище    Късна желязна епоха 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Вл. Славчев през 2008 г.  

Режим на ползване 

Режим Б 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Вл. Славчев, 10.03.2013 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10001168 

Местоположение 

Населено място: с. Падина, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: 10 дка 

Вид и хронология 

 Селище    Късна желязна епоха 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Вл. Славчев през 2008 г.  

Режим на ползване 

Режим Б 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Вл. Славчев, 10.03.2013 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10001169 

Местоположение 

Населено място: с. Ножарево, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: 7 дка 

Вид и хронология 

 Селище    Късна римска епоха, Първа българска държава 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Вл. Славчев през 2008 г.  

Режим на ползване 

Режим Б 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Вл. Славчев, 10.03.2013 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10001170 

Местоположение 

Населено място: с. Зарица, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  
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Особености 

 Площ: 3 дка 

Вид и хронология 

 Селище    Късна римска епоха 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Вл. Славчев през 2008 г.  

Режим на ползване 

Режим Б 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Вл. Славчев, 10.03.2013 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10001198 

Местоположение 

Населено място: с. Ножарево, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: 7 дка 

Вид и хронология 

 Селище    Късна римска епоха, Първа българска държава 

История на проучването 

 Археологически проучвания на  Р. Рашев, С. Станилов и Г. Атанасов. Теренни издирвания на 

Вл. Славчев през 2008 г.  

Режим на ползване 

Режим Б 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Вл. Славчев, 10.03.2013 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10001199 

Местоположение 

Населено място: с. Зарица, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: 0,7 дка 

Вид и хронология 

 Надгробна могила     Неопределима 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Вл. Славчев през 2008 г.  

Режим на ползване 

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 

Изготвил 

 Вл. Славчев, 11.03.2013 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10001203 

Местоположение 

Населено място: с. Зарица, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: дка 
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Вид и хронология 

 Селище    Късна римска епоха 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Вл. Славчев през 2008 г.  

Режим на ползване 

Режим Б 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Вл. Славчев, 12.03.2013 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10001204 

Местоположение 

Населено място: с. Зарица, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: 2 дка 

Вид и хронология 

 Селище    Късна желязна епоха 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Вл. Славчев през 2008 г.  

Режим на ползване 

Режим Б 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Вл. Славчев, 12.03.2013 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10001205 

Местоположение 

Населено място: с. Звенимир, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: 15 дка 

Вид и хронология 

 Селище    Късна желязна епоха, Възраждане 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Вл. Славчев през 2008 г.  

Режим на ползване 

Режим Б 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Вл. Славчев, 12.03.2013 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10001206 

Местоположение 

Населено място: с. Звенимир, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: 10 дка 

Вид и хронология 

 Селище    Първа българска държава 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Вл. Славчев през 2008 г.  
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Режим на ползване 

Режим Б 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Вл. Славчев, 12.03.2013 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10001207 

Местоположение 

Населено място: с. Звенимир, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност: Съртекинлик 

Особености 

 Площ: 1 дка 

Вид и хронология 

 Обект с неопределена функция    Праистория 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Вл. Славчев през 2008 г.  

Режим на ползване 

Режим Б 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Вл. Славчев, 12.03.2013 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10002171 

Местоположение 

Населено място: с. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: 1 дка 

Вид и хронология 

 Селище     Възраждане 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Вл. Славчев през 2013 г.  

Режим на ползване 

Режим Б 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Вл. Славчев, 10.03.2014 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10002172 

Местоположение 

Населено място: с. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: 0,7 дка 

Вид и хронология 

 Надгробна могила    Неопределима 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Вл. Славчев през 2013 г.  

Режим на ползване 

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
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Изготвил 

 Вл. Славчев, 10.03.2014 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10002173 

Местоположение 

Населено място: с. Стефан Караджа, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: 40 дка 

Вид и хронология 

 Селище     Късна желязна епоха 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Вл. Славчев през 2013 г.  

Режим на ползване 

Режим Б 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Вл. Славчев, 10.03.2014 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10002174 

Местоположение 

Населено място: с. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: 6 дка 

Вид и хронология 

 Селище     Възраждане 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Вл. Славчев през 2013 г.  

Режим на ползване 

Режим Б 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Вл. Славчев, 10.03.2014 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10002175 

Местоположение 

Населено място: с. Стефан Караджа, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: 0,5 дка 

Вид и хронология 

 Надгробна могила    Неопределима 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Вл. Славчев през 2013 г.  

Режим на ползване 

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 

Изготвил 

 Вл. Славчев, 10.03.2014 г. 
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10002178 

Местоположение 

Населено място: с. Осен, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: 1 дка 

Вид и хронология 

 Скално светилище, Манастир    Неопределима, Средновековие 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Вл. Славчев през 2013 г.  

Режим на ползване 

Режим А 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Вл. Славчев, 10.03.2014 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10002182 

Местоположение 

Населено място: с. Осен, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: 0,6 дка 

Вид и хронология 

 Надгробна могила    Неопределима 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Вл. Славчев през 2013 г.  

Режим на ползване 

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 

Изготвил 

 Вл. Славчев, 10.03.2014 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10002183 

Местоположение 

Населено място: с. Осен, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: 3 дка 

Вид и хронология 

 Селище    Възраждане 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Вл. Славчев през 2013 г.  

Режим на ползване 

Режим Б 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Вл. Славчев, 10.03.2014 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10002185 

Местоположение 

Населено място: с. Стефан Караджа, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  
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Особености 

 Площ: 8 дка 

Вид и хронология 

 Селище    Късна желязна епоха 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Вл. Славчев през 2013 г.  

Режим на ползване 

Режим Б 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Вл. Славчев, 10.03.2014 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10002186 

Местоположение 

Населено място: с. Стефан Караджа, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: 3 дка 

Вид и хронология 

 Селище    Възраждане 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Вл. Славчев през 2013 г.  

Режим на ползване 

Режим Б 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Вл. Славчев, 10.03.2014 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10002187 

Местоположение 

Населено място: с. Стефан Караджа, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: 0,8 дка 

Вид и хронология 

 Надгробна могила    Неопределима 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Вл. Славчев през 2013 г.  

Режим на ползване 

Режим Б 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 

Изготвил 

 Вл. Славчев, 10.03.2014 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10002189 

Местоположение 

Населено място: с. Стефан Караджа, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност: Братимир 

Особености 

 Площ: 10 дка 

Вид и хронология 

 Селище    Късна желязна епоха 
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История на проучването 

 Теренни издирвания на Вл. Славчев през 2013 г.  

Режим на ползване 

Режим Б 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Вл. Славчев, 10.03.2014 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10002192 

Местоположение 

Населено място: с. Осен, общ. Главиница, обл. Силистра 

Местност:  

Особености 

 Площ: 7 дка 

Вид и хронология 

 Скално светилище, Манастир   Късна желязна епоха, Средновековие 

История на проучването 

 Теренни издирвания на Вл. Славчев през 2013 г.  

Режим на ползване 

Режим А 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Изготвил 

 Вл. Славчев, 10.03.2014 г. 
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АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА  

„АРХЕОЛОГИЧЕСКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ” 

Географски координати на регистрираните обекти в системата  

на територията на община Главиница 

 

   НОМЕР НА 
РЕГИСТРАЦИОН
НАТА КАРТА В 
АИС АКБ 

N 
КООРДИНАТИ 

E 
КООРДИНАТИ 

1 10001157 43.91755 26.93618 

2 10001158 43.92088 26.92702 

3 10001159 43.90741 26.92008 

4 10001160 43.92361 26.87285 

5 10001161 43.9217 26.87704 

6 10001163 43.92525 26.88099 

7 10001164 43.90878 26.92174 

8 10001165 43.90649 26.92434 

9 10001166 43.90229 26.92213 

10 10001167 43.90574 26.91897 

11 10001168 43.89713 26.91054 

12 10001169 43.91852 26.87216 

13 10001170 43.83807 26.95466 

14 10001198 43.91496 26.87913 

15 10001199 43.85033 26.9539 

16 10001203 43.85554 26.91372 

17 10001204 43.85536 26.911 

18 10001205 43.82835 26.91472 

19 10001206 43.83658 26.91327 

20 10001207 43.84288 26.91372 

21 10002171 43.89802 26.83877 

22 10002172 43.89116 26.84046 

23 10002173 43.91767 26.71686 

24 10002174 43.91129 26.71913 

25 10002175 43.90511 26.74291 
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   НОМЕР НА 
РЕГИСТРАЦИОН
НАТА КАРТА В 
АИС АКБ 

N 
КООРДИНАТИ 

E 
КООРДИНАТИ 

26 10002178 43.8538 26.78753 

27 10002182 43.90273 26.76902 

28 10002183 43.88749 26.77143 

29 10002185 43.90067 26.74083 

30 10002186 43.89636 26.72422 

31 10002187 43.86612 26.72732 

32 10002189 43.87987 26.69104 

33 10002192 43.86268 26.78333 

34 1200001 43.94713 26.92318 

35 1200002 43.94279 26.91968 

36 1200003 43.99588 26.77144 

37 1200004 43.98966 26.80906 

38 1200005 43.92745 26.83533 

39 1200006 43.93359 26.84389 

40 1200007 43.92725 26.81123 

41 1200008 43.93186 26.85414 

42 1200009 43.94443 26.83601 

43 1200010 43.99993 26.88381 

44 1200011 44.08654 26.80359 

45 1200012 44.08369 26.79269 

46 1200013 44.06325 26.814 

47 1200014 44.07596 26.78531 

48 1200015 44.02944 26.80293 

49 1200016 44.002 26.82067 

50 1200017 43.98153 26.81215 

51 1200018 43.98895 26.84467 

52 1200019 44.02998 26.90267 

53 1200020 44.00464 26.90631 

54 1200021 43.85024 26.89189 

55 1200022 44.10346 26.8478 

56 1200023 44.10757 26.84825 

57 1200024 44.09982 26.83457 

58 1200025 44.08551 26.83777 

59 1200026 44.0966 26.82754 

60 1200027 44.10095 26.83552 

61 1200028 43.91402 26.87535 

62 1200029 43.90772 26.78768 

63 1200030 43.86307 26.84063 

64 1200031 43.86306 26.79952 

65 1200032 43.97498 26.85243 

66 1200033 43.96413 26.87881 



 

339 

 

   НОМЕР НА 
РЕГИСТРАЦИОН
НАТА КАРТА В 
АИС АКБ 

N 
КООРДИНАТИ 

E 
КООРДИНАТИ 

67 1200034 43.87999 26.69393 

68 1200035 43.91502 26.73611 

69 1200036 43.94394 26.76014 

70 1200037 43.93177 26.72983 

71 1200038 43.94122 26.79462 
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