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 ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО, ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ 

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

Относно: ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 

Фаза: ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Общият устройствен план на община Малко Търново е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 

105 ал. 1 на Закона за устройство на територията (обн. ДВ бр. 01/02.01.2001 г., посл. доп. и изм. ДВ бр. 

103/28.12.2017 г.) и с клаузите на договор № РД-00-10/16.04.2014 г. сключен между Община Малко 

Търново и Националния център за териториално развитие ЕАД. Той е разработен в две фази – 

Предварителен и Окончателен проект, (чл. 17 ал.  2 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на 

устройствените планове (обн. ДВ. бр.57/26.07.2001 г., посл. изм. ДВ бр. 11/10.02.2015 г.), които се 

предхождат от Ескизно проучване, във взаимодействие с Възложителя, компетентните органи и 

заинтересованите страни с пълното съдействие на експертите на общината.  

Окончателният проект на ОУПО Малко Търново отразява всички препоръки и становища, постъпили 

от обществени обсъждания и публични консултации, от съгласувателни процедури с компетентните 

органи и от Екологичната оценка на плана. Той си поставя за цел няколко основни задачи -  да определи 

стратегическата рамка за пространствено развитие и за устройство на територията за период от 15 – 20 

години, да осъществи връзката с Общинския план за развитие и с Интегрирания план за градско 

възстановяване и развитие до 2020 г. и да осигури условия за реализиране на заложените в тях проекти,  

да отрази всички препоръки от докладите за Оценка за съвместимост и Екологична оценка.  

Окончателният проект на Общия устройствен план на община Малко Търново е съгласуван с 

Министерство на културата и Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН, 

Становище № 33-НН-918/25.09.2015 г.) и с Районна здравна инспекция (РЗИ)  Бургас (Становище № 

53-07-26/30.08.2016 г. и № ЗК-04-4463/28.11.2017 г.), с Регионалната инспекция по околната среда и 

водите (РИОСВ) Бургас с Решение № БС 3-4/28.12.2017 г. на ЕЕС. Разделите за комуникационно-

транспортна и инженерно техническа инфраструктура са съгласувани съответно с „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕАД, с EVN България (Становище № 1120896938/30.11.2015 г.) и с Агенция Пътна 

инфраструктура при МРРБ (Становище № 08-00-368/26.08.2015 г.). Посредством процедурата по 

Екологичната оценка, ОУПО е съгласуван и с Дирекция за басейново управление на водите в 

Черноморския район (Становище № ДИ-44-(12)/12.12.2017 г.) 

ОУПО Малко Търново е преминал обществено обсъждане във фаза Предварителен проект на 

30.11.2015 г. и е докладван съвместно с Екологичната оценка на плана на 14.07.2016 г. в общината.  

1. Основание за разработване на задачата: 

Основният мотив за разработването на Общ устройствен план на Община Малко Търново е 

необходимостта от актуален и действащ устройствен план, който е задължителен документ за 

реализиране на проектите за развитие на общината и за устройство на територията.  

Първият регулационен план на гр. Малко Търново е изготвен през 1928 г., а следващият през 1962 г. За 

всички населени места в общината има разработени застроителни и регулационни планове, като един 

от най-старите е на с. Сливарово 1950 г. Плановете на селата Граматиково и Звездец са от  1963 г., на 

селата Визица и Младежко от 1982 г., на с. Близнак от 1985 г., на селата Калово, Стоилово и Евренозово 

от 1987 г., на Бръшлян от 1988 г. и на с. Заберново от 1989 г.  

Действащият застроителен план на града е разработен през 1986 г. от колектив на Районна проектантска 

организация Бургас с ръководител арх. Христова.  Териториално устройствен план (ТУП) на общината 

е изготвен през 1978 и приет през 1979 г., а ТУП на отдиха за територията на цялата община върху 

обща площ от 75534 ha е разработен през 1989 г. от колектив на ТПО Бургас с ръководител арх. 

Василев. Той определя местата за развитие на обитаването, за отдих и туризъм, за опазване на околната 

среда. Териториите около населените места, които обикновено са подложени на най-голям натиск за 

застрояване и са земеделски земи, са посочени в два режима – с възможност за застрояване и без 

застрояване. Анализът на този план показва, че развитието на отдиха в общината следва неговите общи 

насоки.  

Променените условия, законодателство и подход към устройственото планиране, както и промененият 

статут на територията, която днес влиза в обхвата на природен парк „Странджа“, налагат изготвянето 

на общ устройствен план за територията на цялата община, за да могат да се овладеят процесите на 

промяна в предназначението на териториите посредством единна концепция за пространствено 

развитие и устройство на териториите.  

Общият устройствен план на Община Малко Търново се разработва в съответствие със Закона за 

устройство на територията (обн. ДВ бр.01/02.01.2001 г.) и отговаря на изискването на § 123 (1) от 

преходните и заключителните разпоредби към ЗИДЗУТ от края на 2012 г. (обн. ДВ бр. 82/2012 г.): 

§ 123. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон кметовете на общини, в които няма 

действащ общ устройствен план, внасят предложение в съответния общински съвет по чл. 124, ал. 1 

за изработването на общ устройствен план.  

Закон за устройство на територията, обн. ДВ бр. 1/2001 г., изм. и доп. ДВ бр.  

За изработване на ОУПО Малко Търново има решение на Общински съвет (№ 222/29.03.2013 г.) 

съгласно Протокол №  21 от 29.03.2013 г., изготвено и одобрено Задание, съгласувано с РИОСВ Бургас 

(Писма с изх. № 3115 съответно от 23.05.2013 г., 18.10.2013 г., 03.12.2013 г. и от 27.03.2014 г.) и с 

Министерство на културата (Писмо с изх. № 33-НН-383/06.11.2013 г.).  Поради забавяне на 

подписването на споразумение № РД-06-191/25.09.2014 г. с Министерство на инвестиционното 

проектиране (МИП) за финансиране на ОУПО, временно е прекратено изпълнението на задачата и 

предаването на Предварителния проект. Впоследствие работата по изготвянето на ОУПО Малко 

Търново е възстановена с писмо на кмета на общината с изх. № 70-00-419/28.10.2015 г. 

В РИОСВ Бургас е внесено Задание за изготвяне на Екологична оценка на ОУПО Малко Търново (изх. 

№ РД-04-00-491/16.10.2014 г.), график за провеждане на предварителни експертни и публични 

консултации и справка за съвместяване на работата по изготвяне на ОУПО Малко Търново, Екологична 

оценка и Оценка за съвместимост. Становището на РИОСВ Бургас № 3115 от 24.10.2014 г. налага 

консултациите по Доклада за Екологична оценка да започнат едва след произнасяне на Директора на 

РИОСВ с положителна оценка по Доклада за оценка на степента на въздействие върху защитени зони 

съгл. чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ бр. 77/2002 г.). Произнасянето на РИОСВ 

Бургас по внесения Доклад за оценка на съвместимост е с изх. № 3115/ 22.03.2016 г. Изготвената 

Екологична оценка на Предварителния проект на ОУП Бургас е внесена в РИОСВ през 2016 г , в 

резултат на което е получено становище № 3115/13.03.2017 г.  
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2. Териториален и времеви обхват, цели, задачи и методи на работа 

Обхватът на задачата включва територията на цялата община с обща площ от  798 km2, на която са 

разположени 13 населени места, от които един град – общинският център Малко Търново и 12 села с 

техните землища.  

Времевият хоризонт на Общия устройствен план на общината е определен от нормативните документи 

за устройство на територията и Заданието за изготвянето му, цитирано по-долу, и обхваща период от  

20 години, което означава действие до 2035 г. За някои от по-мащабните инфраструктурни проекти 

този хоризонт може да бъде и 30 години. 

Целите на Общия устройствен план на една община се определят на първо място от Закона за 

устройство на територията, с чл. 104 ал. 1 , изм. обн. ДВ бр. 65/2003 г.  

„Общите устройствени планове са основа за цялостното устройство на териториите на общините, на 

части от тях или на отделни населени места с техните землища. Предвижданията на общите 

устройствени планове, 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.“ 

Закон за устройство на територията, обн. ДВ бр. 1/2001 г., изм. ДВ бр. 103/28.12.2017 г. 

В Заданието за изработване на проект за Общ устройствен план на община Малко Търново основната 

цел е дефинирана по  следния начин: 

„Основната цел на Общия устройствен план е да даде цялостна концепция за развитие на територията 

на община Малко Търново.“  

Задание за изработване на проект за Общ устройствен план на община Малко Търново, 2013 г. 

В същия документ тази основна цел е разширена с изисквания за съгласуване на предвижданията със 

стратегическите цели на разработени и приети документи и е визиран времевия хоризонт на плана. 

„Да създаде планова основа за дългосрочно устойчиво развитие на територията на община Малко 

Търново с всички населени места и землищата им, обвързано с Националната стратегия за 

регионално развитие на Република България (2012 -2022 г.), Националната концепция за 

пространствено развитие за периода 2013-2025 г., Областната стратегия за развитие на област Бургас 

и Общинския план на община Малко Търново, за период от 20 години.“ 

Задание за изработване на проект за Общ устройствен план на община Малко Търново, 2013 г.. 

Основните задачи за постигане на целите на ОУПО Малко Търново са определени в Заданието в 

съответствие с изискванията на Наредба № 8 за обхвата и съдържанието на устройствените планове 

(обн. ДВ бр. 57/2001 г., изм. ДВ бр. 11/10.02.2015 г.), които включват следното: 

 Да осигури възможност за създаване на добри условия за обитаване и труд на населението; 

 Да осигури равнопоставеност на физически и юридически лица при реализиране на 

инвестиционните им инициативи, засягащи тяхната собственост при гарантиране на правата 

им и при спазване на предвижданията на ОУП; 

 Да определи границите и местоположението на устройствените зони, както и да конкретизира 

допустимите и забранени дейности в тях; 

 Да определи изискванията при използването, застрояването и опазването на терените в 

различните устройствени зони; 

 Да определи насоките за териториалното развитие на урбанизираните територии и 

екологичното им съвместяване със земеделските, горските и защитените територии с оглед 

постигане на оптимална териториална структура; 

 Да предвиди мерки и да осигури възможности за възстановяване на нарушените територии и 

да определи последващото им предназначение; 

 Да осигури възможност за подходящо развитие на техническата инфраструктура и 

обвързването й с националната инфраструктура; 

 Да предвиди необходимите трасета и терени и осигури спазване на сервитутните зони за 

провеждане на съоръженията на техническата инфраструктура; 

 Да определи начина на ползване и устройство на поземлените имоти, съобразно конкретното 

им предназначение; 

 Да отрази всички защитени зони и защитени територии и да посочи всички наложени спрямо 

тях ограничителни условия за ползване, като същевременно гарантира опазването на 

биологичното разнообразие; 

 Да отрази всички съществуващи кариери, като за същите се укажат необходимите хигиенно-

защитни зони  и изискванията за начин на ползване и стопанисване, гарантиращ максимална 

защита и ползване на прилежащите им терени съгласно предвижданията на ОУП;  

Задание за изработване на проект за Общ устройствен план на община Малко Търново, 2013 г. 

Другите задачи, посочени в Заданието визират допълнителни изисквания за съдържанието на ОУПО 

Малко Търново, което трябва да включва освен задължителната по ЗУТ части, още: 

 Цялостна стратегия за опазването на културното и историческото наследство, която да бъде 

„неразделна част от политиката за развитие на селищните и извънселищните територии на 

общината“.  

 „Концепция за развитие на туризма при балансирано и устойчиво използване на селищните и 

извънселищните територии, при умело използване на природните и антропогенни фактори“. 

Към нея се очаква да бъдат предложени разнообразни форми за развитие на туризма – 

екологични, приключенски, религиозен, културен, гурме и др. 

 Да се разработи единна система за озеленяване, отдих, спорт и развлечения, която да обедини 

съществуващи градски и извънградски територии с потенциал и без да нарушава екологичното 

равновесие и да застрашава биологичното богатство, да удовлетвори потребностите на местното 

население, на гости и туристи.  

Тъй като това обхваща и допълнителни продукти, които не са елемент на общите устройствени планове, 

в Окончателния проект ще бъдат представени като част от ОУПО Малко Търново.  
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Методите, които са използвани при разработването на ОУПО Малко Търново включват: 

 Документален анализ на законодателни, програмни, стратегически и планови документи на 

България и на ЕС, на исторически сведения и публикации за региона и за общината; 

 Многофакторен анализ  на компонентите и факторите на средата за установяване на тяхното 

текущо състояние и за определяне на местния потенциал за развитие; 

 Сравнителен анализ на заложените в различни документи стратегически цели и предвиждания, 

на добри примери от нашата и чуждестранна практика за устойчиво развитие на територията; 

 SWOT анализ за обобщаване на резултатите от изследването на външните и външните фактори 

и за систематизиране на предимствата и недостатъците на територията, възможностите за 

развитие и заплахите за реализиране на предвижданията на Общия устройствен план на 

общината; 

 Експертна оценка на текущото състояние и на екологичните, социалните, икономическите и 

пространствените въздействия на антропогенната дейност върху природните компоненти на 

средата, върху ландшафта, културното наследство и биологичното разнообразие. 

 Стандартни статистически методи за анализ и прогноза на демографските тенденции и рискове; 

 Икономически и иконометрични методи за изследване на социално-икономическото развитие 

на общината; 

 Групова експертна оценка на състоянието и потенциала на територията с всички нейни 

компоненти и елементи; 

 Географска информационна система, създадена за целите на Общия устройствен план на 

община Малко Търново за провеждане на пространствени и 3D анализи, за визуализации и 

презентации, за оценки и за интегрирано планиране на желаните дейности.  

В допълнение на изброените по-горе методи са използвани и резултати от огледи и теренни 

проучвания, от консултации и интервюта с представители на местните общности и на местното 

управление. 

В процеса на работа са използвани и допълнителни методи и техники за управление на проекти, 

между които групово вземане на решения, работа в екип и мрежа, за решаване на конфликти и за 

координиране на противоречиви интереси, които са в основата на устройството на територията и 

са особено изострени при наличие на защитени  територии, със статут на по-строга защита. 

3. Източници на информация 

За разработването на Обшия устройствен план на община Малко Търново е използвана актуална 

информация от следните официални източници: 

 Законодателни и нормативни  документи – действащи закони, наредби и методически указания 

в областта на устройство на територията, регионалното развитие, опазването на околната среда, 

на нейните компоненти, на ландшафта и на културното наследство, за проектиране на 

елементите на техническата инфраструктура, за собствеността, за кадастъра и имотния регистър. 

 Действащи стратегии, планове и програми от по-високо йерархично ниво, влияещи върху 

развитието на общината, между които  Националната стратегия за регионално развитие на Р. 

България 2012 - 2022 г., Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 

– 2025 г., Концепцията за идентифициране и приоритизиране на нуждите от инвестиции в 

публична инфраструктура в селски райони за периода 2014 -2020 г., Регионалния план за 

развитие на Югоизточния район от ниво 2 (2014 – 2020 г.), План за управление на риска от 

наводнения за Черноморския речен басейн  (ПУРН, 2016 – 2021), План за управление на речните 

басейни в Черноморски район за басейново управление на водите (ПУРБ, 2016-2021 г.), План за 

управление на Природен парк „Странджа“ (проект.), Областната стратегия за развитие на област 

Бургас (2014 – 2020 г.), Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Малко 

Търново 2020; 

 Стратегически и програмни документи на общината – Общинския план за развитие на община 

Малко Търново за периода 2007 –2013 г. и неговата междинна оценка; Подробни устройствени 

планове за които има мотивирано искане и разрешение от кмета на общината за разработването 

им, както и изготвени и одобрени от Общински съвет такива. 

 Официални публикации на Националния статистически институт и от други национални 

институции за населението, демографската динамика и проблеми, за заетостта на населението, 

за състояние на жилищния фонд. 

 Информация от експлоатационни дружества и областни управления за развитието, състоянието, 

капацитета и натоварването на елементите на транспортно-комуникационната и инженерно-

техническата инфраструктура.  

 Данни от РИОСВ Бургас, ИАОС и МОСВ за състоянието на околната среда, за защитени и 

нарушени територии, за източници на замърсяване и за съществуващи екологични, геоложки и 

хидрогеоложки проблеми, предоставени по Закона достъпа до обществена информация (обн. ДВ 

бр. 55/2000 г. изм. ДВ бр. 85/24.10.2017 г.. 

 Графична информация от актуалната кадастрална карта за Малко Търново и Картата на 

възстановената собственост за територията на общината, топографски карти  в М 1:5000, ТУП 

на отдиха на общината в М 1:25000, действащия Застроителен план на гр. Малко Търново в М 

1:1000, одобрени ПУП – ПРЗ, инвестиционни проекти за отделни елементи на техническата 

инфраструктура, ГИС модели за пространствено развитие на националната територия и др. 

 Постъпили искания за промяна предназначението на земята в определени поземлени имоти по 

покана на общината, обсъдени с експертите, изготвящи Плана за управление на ПП „Странджа“ 

и с експертите от екипа, които работят по Екологичната оценка и Оценката за съвместимост на 

ОУПО Малко Търново, както и всички допълнително постъпили заявления, предоставени на 

екипа с писмо на кмета на общината с вх. № 26/20.02.2017 г. 

 Снимков материал от теренни проучвания на място от членовете на екипа, разработващ ОУПО 

Малко Търново. 

 Данни от лични изследвания за територията на членовете на авторския колектив, научни 

публикации и исторически сведения за развитието на общината;  

 Публикации в Интернет от сайтове на международни организации, на Европейския съюз, на 

национални и регионални институции, неправителствени организации, на областта и общината. 

Всички данни са проверени, систематизирани и обработени за използване в ГИС формат при 

разработването на Общия устройствен план на общината и са посочени източниците на 

информация.  
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II. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ  

1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО  

Община Малко Търново е разположена в Югоизточна България, на южната граница на Р. България с Р. 

Турция, която е и външна граница на Европейския съюз. Общината граничи на изток с община Царево, 

на североизток с община Приморско, на север с община Созопол и на запад с община Средец. Общината 

попада в Югоизточен район от ниво 2. Тя влиза в състава на Бургаска област с Указ № 1 на президента 

от 05.01.1999 г. (обн. ДВ бр. 2/08.01.1999 г.).   

В състава на общината са включени 13 населени места – центърът на общината град Малко Търново и 

селата Близнак, Бръшлян, Бяла вода, Визица, Граматиково, Евренозово, Заберново, Звездец, Калово, 

Младежко, Сливарово и Стоилово.  

Общата площ на общината, както бе посочено по-горе, съгласно Общинския план за развитие 2007 – 

2013 г., приет през 2006 г., е 798 km2, което представлява 10.3% от общата площ на Бургаска област и 

0.76% от територията на страната. Съгласно официално подадената информация от община Малко 

Търново тази територия е 783 km2. 

През територията на общината преминава първокласен път І-9 от РПМ, който свързва града с областния 

център и със страната. След рехабилитацията му той осигурява сравнително бърза и удобна връзка с 

АМ „Тракия“, както и с разположените в гр. Бургас железопътна гара и аерогара. Общинският център 

гр. Малко Търново се намира на 75 km от областния център – гр. Бургас, на 56 km от гр. Царево, на 71 

km от гр. Приморско,  на 89 km от гр. Созопол и на 86 km от гр. Средец, на 457 km  от столицата – гр. 

София, на 9 km от ГКПП и на 45 km от гр. Къркларели в Р. Турция.  Всичко това определя значимостта 

на община Малко Търново и нейния център в района на Странджа и в Югоизточния район по 

отношение на неговите връзки със съседна Турция и оттам с Азия.  

Цялата територия на общината попада в обхвата на Природен парк Странджа, обявен със Заповед на 

МОСВ № РД-30/24.01.1995 г., обн. ДВ бр. 15/1995 г., който е най-голямата защитена територия в 

България. Това е и единствената от този вид защитени територии, останала до момента без План за 

управление, независимо от проекта на колектив с ръководител арх. Р. Златанова от края на 1990-те 

години и новия проект за План за управление, разработен в периода 1999-2003 г., последно преработван 

през 2015 г. Значителна част от територията на общината се покрива от защитени зони по Натура 2000 

по двете директиви – Директива 79/409/ЕИО относно опазване на дивите птици и Директива  92/43/ЕЕС 

за хабитатите и се опазват в съответствие с изискванията на Закона за биологичното разнообразие (обн. 

ДВ бр. 77/2002  г., изм. ДВ бр. 76/19.09.2017 г.). 

Историческото развитие на община Малко Търново е сравнително добре проучено, но само 

незначителна част от резултатите са публикувани, което затруднява както работата по анализа и 

оценката на културното наследство в общината, така и по неговото валоризиране и използването му 

като стимулатор за икономически растеж. Концентрацията на долмени и могилни некрополи, 

доказателство за съществуването на тракийски селища, определят високата стойност на недвижимото 

културно наследство и неговата значимост за региона.  Съгласно проучванията на братя Карел и 

Херман Шкорпил тук се е намирала римската крайпътна станция Утсургас.1  Откритите древни рудници 

и пещи за топене на територията на общината свидетелстват за развитието на добивната дейност, 

                                                 
1 Официална страница на община Малко Търново, http://www.malkotarnovo.org/ 

превърнала този район във важен снабдителски център за Византийската империя за доставка на 

метали, мрамор, храни и животинска продукция.   

На мястото на гр. Малко Търново са открити следи от културни пластове от различни епохи, като се 

предполага, че там е съществувало древно тракийско селище. Селище с подобно на днешното 

наименование на града на това място датира от периода ХVІ – ХVІІ век, а версиите за неговите 

заселници са две – за преселили се боляри от Велико Търново или за преселници от съседните села. То 

се развива като център на животновъдството и занаятите, известен през Възраждането като активен 

културен и духовен център, съхранил, заедно със съседните селища, българския дух и култура. 

Свидетелство за това са запазеното килийно училище в с. Бръшлян, основано в началото на ХІХ в., 

създаденото през 40-те години светско училище, откритото през 1875 г. девическо училище, откритият 

салон за театрални представления през 1902 г.  Жителите му вземат дейно участие в Илинденско-

Преображенското въстание от 1903 г. Поради голямата концентрация на турска армия на това място, 

градът остава в границите на Османската империя и е освободен едва през 1912 г.  

След Втората световна война градът дължи своето развитие предимно на рудно-добивната дейност, на 

добива на търсения поради качеството си странджански мрамор, на разположението си в близост до 

един от гранично-пропускателните пунктове към Турция. Постепенното замиране, а впоследствие и 

закриване на добивната дейност, дава своя отпечатък върху заетостта, а оттам и върху цялостното 

социално-икономическо развитие на региона. Безуспешни са опитите чрез различни държавни 

инициативи и помощи да се възстанови ролята на селското стопанство и да се привлекат млади кадри 

по програма Странджа-Сакар в региона. Разкриването на ГКПП Лесово и отклоняването на част от 

трафика от ГКПП Малко Търново влошава още повече социално-икономическите условия в община 

Малко Търново, независимо от множеството предимства на района по отношение на качеството на 

околната среда и разнообразието на природни и културни ресурси.  

1.1. Връзки с програмни, стратегически и планови документи 

Връзките със стратегически,  програмни и планови документи са изследвани с цел да се маркират онези 

приоритети и цели, които трябва да намерят отражение при планиране развитието на територията на 

общината, и които са общоприети в устройствената политика на страната.  

На европейско равнище са разгледани най-важните документи, свързани с пространственото планиране 

и опазването на природните и културни ценности, които имат отношение към територията на община 

Малко Търново и намират отражение в предложените устройствените режими. 

На национално равнище са разгледани документи за регионално планиране, тъй като пространствени 

схеми от по-високо равнище не са разработвани, с изключение на Националната концепция за 

пространствено развитие 2013 – 2025 г. Това е направено с цел заложените в тях стратегически цели, 

приоритети и проекти да намерят адекватно своя териториален адрес и да бъдат реализирани 

безпроблемно и съгласувано с изискванията на Закона за защитените територии и Закона за 

биологичното разнообразие 

Този анализ на основните документи е проведен в Етап І – Ескиз, но е допълнен с нови документи, 

завършени или в процес на разработка по време на изготвянето и на Предварителния проект на ОУПО.   

http://www.malkotarnovo.org/
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1.1.1. Документи на ЕС – политики, директиви, стратегии за интегрирано пространствено 

планиране и проекти за трансгранично сътрудничество 

Документите, с които трябва да се съобразява ОУПО Малко Търново са предимно в сферата на 

регионалното развитие, опазването на околната среда и на културното наследство и много малко на 

брой в областта на устройството на териториите, тъй като в повечето страни документите на равнище 

община интегрират принципите, приоритетите и предложенията за пространственото и за 

регионалното планиране. За изработването на ОУПО Малко Търново са взети под внимание онези най-

важни програмни и стратегически документи, които са свързани с устройството на териториите, 

териториалното сближаване, опазването на природните и културни ценности.  

Европейската харта за устройство на територията2, приета в Торемолинос, Испания през 1983 г. от 

Европейската конференция на министрите, отговарящи за устройството на територията (CEMAT) 

разглежда тази дейност като „важен инструмент за развитието на обществото“ за рационално и 

интелигентно използване на териториалните ресурси, за намаляване на регионалните различия и за 

подобряване на качеството на живот.  

В документите за териториално/пространствено планиране акцентът е поставен върху интегрирания 

подход, дефиницията за който е дадена в Тълковния речник по териториално развитие3 на CEMAT от 

2007 г. „Интегрираният подход към устройството на територията е подход, който разглежда всички 

фактори, които са в състояние да повлияят на устройството на дадена зона, независимо от нейния 

характер (природни фактори като климатичните промени или природните рискове, човешки дейности 

като тези, които са свързани с частни инвестиции или социално/културно или политическо поведение 

на публичните власти в различните области, и др.)“. Този подход е посочен в методологията за 

разработване на ОУПО Малко Търново като водещ, защото чрез него може да се постигне търсения 

положителен синергичен ефект от интегрирането на секторни политики, стратегии, планове и програми 

и участници от публичния, частния и неправителствения сектор.  

Териториалният дневен ред 2020 „Към приобщаваща, интелигентна и устойчива Европа на 

разнообразните региони“ (ТА2020, 2011 г.) акцентира върху приоритети, които директно насочват към 

такова устройство на териториите, чрез което да се постигне полицентрично и балансирано 

териториално развитие на национално и регионално равнище. Съществена роля се отрежда на малките 

и средни градове, каквато роля в обхвата на областта и общината играе град Малко Търново. В 

общината няма друг ясно изявен център, който да балансира развитието на територията, но нейният 

административен център взаимодейства със съседните градове в областта. Постигането на 

интегрираното развитие в града и в периферните слабо населени селски, планински и в същото време 

гранични райони, се търси чрез устойчиво земеползване и изява на специфичните характеристики на 

тези територии. Намаляването на диспропорциите в развитието на градските и селските райони се 

постига чрез изграждане на връзките за по-добра достъпност. Част от задачите на ОУПО Малко 

Търново са насочени към стимулиране на развитието чрез създаване на предпоставки за трансгранично 

сътрудничество и идентифициране на онези територии, в които е възможно реализирането на 

съвместни проекти.  Опазването на екологичните, ландшафтните и културните ценности и подобряване 

на достъпа до тях също ще допринесе за устойчивото развитие на общината. Всички тези принципи и 

приоритети на Териториален дневен ред 2020 са пренесени в Националната концепция за 

пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г. и във всички останали документи за регионално 

                                                 
2  Европейска харта за устройство на територията http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/cemat/VersionCharte/Charte_bil.pdf 
3 Тълковен речник по териториално развитие http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/cemat/VersionGlossaire/Bulgare.pdf 

развитие на по-ниските териториални нива и са в основата на изграждането на модела за териториално 

устройство на общината, защото по този начин ще следват логиката на интервенциите на оперативните 

програми за периода 2014 - 2020 г.  

Документът „Ръководни принципи за устойчиво териториално развитие на Европейския континент“4, 

приет в Хановер през 2000 г. от CEMAT, посочва общите принципи за хоризонталната и вертикална 

интеграция и координация на дейностите при устройство на териториите, за участието на широката 

публика в разработването и обсъждането на важните за устойчивото развитие планове. Специфичните 

цели и приоритети, доразвити впоследствие и в други документи на ЕС, обхващат транспортния достъп 

и подобряването на връзките между градовете и селата, като основа на балансираното развитие; 

достъпа до информация и знания, което може да бъде постигнато не само чрез устойчива мрежа на 

социалната инфраструктура в сферата на образованието, но и чрез подобрени условия за скоростен 

интернет;   валоризирането на природното и културното наследство като важни икономически фактори; 

намаляване на нарушенията в околната среда и ограничаването на риска от природни бедствия; 

намаляване на ресурсната зависимост и повишаване на енергийната ефективност; развитието на 

туризъм с по-високо качество, щадящ основните туристически ресурси.  

Сред предложените мерки за прилагане на цитираните по-горе принципи за планинските и за 

граничните райони, както и за речните долини и териториите в близост до тях, при изготвянето на 

ОУПО на Малко Търново могат да бъдат приложени специално разработените принципи за 

специфични райони, тъй като общината има аналогични характеристики.  

Планинските територии на общината, които в по-голямата си част са гранични, се планират в 

съответствие с изискванията за интегрирана политика, която отчита периферното им разположение и 

налага „мерки за икономическо и социално развитие, за опазване и управление на природните ресурси, 

както и за съхраняване на местните традиции и култури“, за запазване на идентичността, за 

стимулиране на занаятите, МСП и сътрудничеството между тях, за стимулиране на устойчивото 

опазване и използване на горите, за съхраняване на качеството на предоставяните публични услуги и 

за развитие на транспорта. Всичко това следва да допринесе за повишаване качеството на живот в тези 

райони и да спомогне за задържане на населението в тях.  

За устройството на териториите по поречията на реките също се предлага  интегриран подход, чрез 

който да се гарантира съвместяването на различни функции и опазването на водите, на естествените 

реки и техните притоци, на богатите, но уязвими екосистеми, като същевременно се намалят рисковете 

и щетите от наводнения и природни бедствия.  

Друга важна група принципи се отнасят до трансграничното сътрудничество, включително и в областта 

на териториалното устройство. Община Малко Търново попада в регион, който от другата страна на 

границата е сравнително слабо развит и трудно може да се очаква широко разгръщане на съвместни 

инициативи, съвместно предоставяне на услуги от частния и от публичния сектор, организиране на 

зони за трансгранична трудова заетост. Въпреки това, всички възможности за трансгранично 

сътрудничество и натрупаният опит в общината, както и идеи, които могат да бъдат доразвити ще бъдат 

обвързани с устройството на територията. 

За устройството на територията на общинския център – град Малко Търново ще се прилагат 

принципите на интегрираното градско обновяване и развитие. Анализират се както неефективно 

4 Ръководни принципи за устойчиво териториално развитие на Европейския континент 

http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/cemat/VersionPrincipes/Anglais.pdf 

http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/cemat/VersionCharte/Charte_bil.pdf
http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/cemat/VersionGlossaire/Bulgare.pdf
http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/cemat/VersionPrincipes/Anglais.pdf
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използвани в момента производствени зони, така и жилищни квартали, застроени с блокове, изградени 

по индустриални способи преди повече от 20 години, в лошо състояние и с ниска енергийна 

ефективност, които оформят подходите към града и страната. Участието на общината в 

реконструкцията им ще ги направи по-привлекателни за бизнеса, за потенциални инвеститори, а 

правилното решаване на проблемите в обитаването ще повиши качеството на живот. 

Програмата за трансгранично сътрудничество по инструмента за предприсъединителна помощ 

(ИПП) България-Турция5, се базира на програмния документ, одобрен от Европейската комисия още 

през 2007 г. (Решение № 6477/20.12.2007 г.) 

Фиг. 1. Обхват на зоната за трансгранично сътрудничество 

Този документ определя общата рамка на 

интервенция на Инструмента за 

предприсъединителна помощ (ИПП) в 

програмата за трансграничната област. 

Програмата е продължение и надграждане на 

програмите „Инициатива външни граници” и 

ФАР – Трансгранично сътрудничество 

между България и Турция.  

Избираемият трансграничен район на 

българска територия обхваща областите 

Бургас (включваща 13 общини), Ямбол (5 

общини) и Хасково (11 общини), а на турска 

– провинциите Одрин и Къркларели 

(Фигура 1). Българската избираема 

територия е 16 636.9 km2, което представлява 

14.99% от територията на страната, а площта 

на турската избираема територия е 12 396 km2. Общата граница е 288 km и има 3 функциониращи 

гранични пропускателни пункта. Общата численост на населението в разглежданата територия е 

1561984 жители (830 917 жители на българска територия и 731 067 жители на турска територия).  

Трансграничната зона се характеризира с изобилие на културни, исторически и природни ресурси.  

Общата Стратегическа цел на Програмата за ТГС е постигане на балансирано устойчиво развитие, 

изградено върху ключовите силни страни на българо-турската област за  трансгранично 

сътрудничество, допринасяйки  за укрепване на европейското сътрудничество и интегритет. 

Програмата за ТГС работи за постигането тази обща стратегическа цел и на специфичните цели, от 

което се очаква активизиране на социални въздействия, свързани с потенциала за развитие на 

трансграничния регион, (Подобряване на качеството на живот, Намаляване на безработицата) и на 

икономическите въздействия (Принос към местните икономики, Насърчаване на инвестиции в 

инфраструктурата). 

Към 1 април 2014 г., в края на предходния програмен период, в рамките на програмата са сключени 21 

договора за съвместни българо-турски проекти за трансгранично сътрудничество на стойност над 6,2 

милиона Евро, като над 5,1 милиона евро от тях са финансова подкрепа на ЕС. От финансираните 

                                                 
5 Програма за трансгранично сътрудничество по инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България-Турция 

http://www.ipacbc-bgtr.eu/upload/docs/2014-05/List_Projects_3_Call_funded.pdf , http://www.ipacbc-

bgtr.eu/page.php?c=29&region_id%5B3155%5D=3155&region_id%5B3171%5D=3171&call_id=&priority_id= 

проекти 14 са инвестиционни, а 7 са за изпълнение на така наречените “меки мерки”. Сред водещите 

партньори са държавните структури - общински администрации – около 71% от финансираните 

проекти при последната покана за набиране на предложения.  

Фиг. 2. Логика на приоритетите и целите на Програмата за трансгранично сътрудничество 

България-Турция 

 

Община Малко Търново е натрупала значителен опит в разработването на проекти за опазване на 

културното наследство и природното богатство и за насърчаване развитието на туризма в Странджа. 

Част от реализациите в тези области за периода 2007 – 2013 г. са осъществени на база на 

трансграничното сътрудничество между България и Турция. 

Такъв е проектът за маркетинг на екотуристическия потенциал на Странджа-Йълдъз „Ако нямаш 

огледало, погледни съседа си“, реализиран по „Грантова схема за насърчаване на устойчивото развитие 

в района на Странджа-Йълдъз планина. Проектът е реализиран от община Малко Търново с 

партньорството на съседните общини Къркларели (Р Турция) и Царево (Р България). Такъв е проектът 

за маркетинг на екотуристическия потенциал на Странджа-Йълдъз „Ако нямаш огледало, погледни 

http://www.ipacbc-bgtr.eu/upload/docs/2014-05/List_Projects_3_Call_funded.pdf
http://www.ipacbc-bgtr.eu/page.php?c=29&region_id%5B3155%5D=3155&region_id%5B3171%5D=3171&call_id=&priority_id=
http://www.ipacbc-bgtr.eu/page.php?c=29&region_id%5B3155%5D=3155&region_id%5B3171%5D=3171&call_id=&priority_id=
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съседа си“, реализиран по „Грантова схема за насърчаване на устойчивото развитие в района на 

Странджа - Йълдъз планина. Проектът е реализиран от община Малко Търново с партньорството на 

съседните общини Къркларели (Р Турция) и Царево (Р България). Разработени са обща база данни на 

туристическите ресурси на територията на трите общини, три трансгранични туристически програми и 

три трансгранични екскурзионни маршрута. В резултат е отпечатана първата туристическа карта на 

Странджа планина в българската и в турската си част, която съдържа информация за маршрути и 

основни забележителности в общините Малко Търново, Царево, Приморско, Средец, Къркларели. 

Следващ съвместен проект е Програмата за действие „Сенките на общото наследство“.  Водеща 

организация е община Къркларели (Р Турция), а община Малко Търново  партньор. Допълнителни 

участващи структури са община Кавакли, Регионален музей Къркларели, Исторически музей Малко 

Търново и Регионален исторически музей, Бургас. Проектът е фокусиран върху културния пазар и 

взаимното представяне на историческото и културно наследство. Създадени са общи информационни 

мрежи за споделяне на реализираните в тези сфери изследвания и виртуален трансграничен музей. 

Проектът е осигурил мобилност в културната сфера в двата региона и дава основа за дългосрочно 

сътрудничество. 

Проект CULTEMA “Културна стойност за устойчиво териториално управление и маркетинг“ е 

подготвен и се изпълнява от Департамента по благоустройство на Регион Венеция. Финансира се от 

ЕС, в рамките на Транснационалната програма за сътрудничество в Югоизточна Европа, като община 

Малко Търново е партньор заедно с общините Деспотовац и Загубица (Сърбия), Департаментът за 

координиране на политиките и институционалните връзки (Венеция), Министерството на културата и 

туризма (Гърция), Министерството на културата и националното наследство (Румъния) и Техническият 

университет в Грац (Австрия). Проектът има за цел да разработи обща маркетингова стратегия за 

увеличаване на инвестициите в културното наследство, създаване на нови институционални 

възможности и прилагане на иновативни модели на управление, за да се намалят административните, 

социалните и икономическите бариери между културното наследство и потенциалните инвеститори. 

Проектът разглежда културните ценности не от гледна точка на изгодата за тези инвеститори, а като 

фактор на икономическия растеж. 

Към тази група проекти следва да се отбележат и изпълняваните проекти по различни оперативни и 

международни програми, които допринасят за постигане на основните цели на община Малко Търново 

за опазване на културното и природното наследство и за устойчиво развитие на туризма. Между тях 

има няколко проекта, резултатите от които са от голямо значение за допълване на информацията за 

всички документи, разработвани в момента за територията на Природен парк „Странджа“, в който 

изцяло попада община Малко Търново.  

От 2011 г. в партньорство с още 13 държави от ЕС Дирекция на Природен парк „Странджа“ участва в 

проект „Better management and implementation of NATURA 2000 sites” (BE-NATUR), което подсказва, 

че проектът е насочен към по-добро управление в прилагането на зоните по Натура 2000. За Странджа 

дейностите са свързани с опазване на биологичното разнообразие, повишаване на информираността за 

потенциала на района и за допустимите дейности в защитените зони.  

Проектът за устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа” е съфинансиран от 

Европейския фонд за регионално развитие на ЕС и се изпълнява по ОП „Околна среда“ в програмния 

период 2007 – 2013 г. Той обхваща значими възстановителни дейности, важни за подобряване на 

                                                 
6 Национална стратегия за регионално развитие на Р. България 2012 – 2022 

http://www.strategy.bg/publicconsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=598 

състоянието на парка (възстановяване на горите, на увредените земи и водните площи), изграждане 

и/или възстановяване на посетителска  и туристическа инфраструктура (интерпретативни  маршрути, 

3 от които в землища на Малко Търново, Заберново и Бръшлян, опознавателни и велосипедни 

маршрути), обзавеждане на паркови пространства (наблюдателни кули и платформи, пейки, заслони и 

беседки, информационни табели и пана др.), образователни дейности и подготовка и издаване на 

информационни материали. Проектът предвижда също и подобряване на системата за управление на 

парка.  

Други по-малки европейски проекти допринасят за актуализиране и систематизиране на информацията 

за ПП Странджа. Между тях е проектът, изпълняван съвместно с ПП „Витоша“ в периода 2008 – 2011 

г. „Мрежа от най-добрите практики за инфраструктури на пространствените данни за природозащита - 

Nature SDIplus” (“Best Practice Network for Spatial Data Infrastructures (SDI) in Nature Conservation - 

Nature SDIplus”) . Проектът има за цел хармонизиране на базата данни за защитените територии и зони, 

за местообитанията и биотопите,  съгласно Приложенията на директива INSPIRE и би следвало да 

предоставя информация за ползване от други институции, след като има европейско финансиране. 

Проектът „Обучение в природозащита чрез осиновяване на екотуристически маршрути и кътове за 

отдих”, реализиран  през 2009 – 2010 г. с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот” и 

съдействието на фондация „ЕкоОбщност” е насочен към повишаване на екологичното образование, 

съзнание и компетенциите на младите хора и техните родители, по модела, прилаган в много страни в 

Европа и Северна Америка за привличане на обществеността в опазването и развитието на територията. 

Аналогичен проект изпълнява и Българската фондация за биоразнообразие, финансиран посредством 

механизма на Европейското икономическо пространство (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия), който 

цели „хармонично съжителство между хората и природата в Странджа“ и опазване на 

биоразнообразието. Важна част от проекта са  комуникационната  стратегия, образователните програми 

и предложената и обсъждана в различни форуми регионална запазена марка (регионален бранд) 

„Странджа”. 

Интересни предложения за повишаване на знанието за Натура 2000, за работа в ГИС среда и за 

приложение на информацията от сателитни снимки в управлението и наблюдението на защитените 

територии са заложени и в проекта от 2009 г. на Асоциацията на парковете в България и на четири 

дирекции на природни паркове. В  резултат на този проект са поставени основите на предложението за 

създаване на биосферен резерват в Странджа по програмата „Човек биосфера“ на ЮНЕСКО.  

Изводите, които се налагат от анализа на различни по обхват, времева продължителност и финансова 

подкрепа проекти показват липсата на добра координация между тях, която да води до надграждане на 

резултатите, както и липса на прозрачност и достъпност на крайните резултати, за да могат те да 

намират по-широко приложение при разработване на нови стратегически документи или за 

актуализиране на съществуващи планове и програми за развитие на общините на територията на 

природния парк. 

 1.1.2. Национални документи на различни йерархични равнища  

И двата документа от най-висок ранг - Националната стратегия за регионално развитие на Р. България 

2012 – 2022 г.6 и Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г.7 

поставят Малко Търново между градовете от ниво 4, като му отреждат специфична роля поради 

7 Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г. http:// 

www.bgregio.eu/media/files/Programirane%20.../NKPR%20proekt.pdf 

http://www.strategy.bg/publicconsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=598
http://www.bgregio.eu/media/files/Programirane%20.../NKPR%20proekt.pdf
http://www.bgregio.eu/media/files/Programirane%20.../NKPR%20proekt.pdf


 

8 
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разположението му в периферна, гранична територия. С разположените в общинския център 

институции той може да предлага услуги и на съседните общини, което повишава неговата значимост. 

За включването му в тази група градове и по повод изготвените от НЦТР ЕАД профили на онези от тях, 

които попадат в Приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020,  са посочени основните му 

предимства като стратегическо местоположение в югоизточната периферия на националната територия 

и ролята му на важен опорен център в южната част на Бургаска област и граничните райони; добро 

ниво на административни и обслужващи функции с надобщинско значение – РПУ, Районен съд  

Районна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и център с надобщински функции 

в областта на медицинското обслужване и здравеопазване; възможности за трансгранично 

сътрудничество с Турция, ГКПП Малко Търново; потенциал за развитие на планински, поклоннически 

и приключенски туризъм, съхранена и уникална природа; културна значимост. 

Регионалният план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 (2014 – 2020 г.)8 и оценката на 

изпълнението на плана в предходния период дават представа за реализираните идеи и за неизползвания 

местен потенциал в района и в неговите съставни области. Този план следва основните насоки на 

националните документи, съгласно които центърът на общината, град Малко Търново има 

изключително важна роля за периферните селски райони. В стратегическата част на Регионалния план 

се предвижда балансирано териториално развитие на ЮИР чрез укрепване на градовете-центрове, 

подобряване свързаността в района и качеството на средата в населените места. В приетата визия за 

развитие на района са включени онези ключови думи, които определят основните насоки за програмния 

период 2014 – 2020 г., а именно „Югоизточен район – привлекателно място за живот и бизнес, със 

съхранено природно и културно наследство, ефективно използващ своя потенциал за постигане на 

устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие със затвърждаване на традициите си в 

туризма и енергетиката.“  

Участието на общините от Югоизточния район от ниво 2 (ЮИР)  в трансрегионални мрежи съдейства 

за пренос на полезен опит и знания, преодолявайки отдалечеността на страната ни от осите за развитие 

в Европа. Общите ползи от трансрегионалното сътрудничество и териториалното коопериране се 

основават на съвместни проекти за регионално развитие. В този контекст, географското разположение 

на Югоизточния район с широкия си излаз на Черно море и дългата граница с Турция е от стратегическо 

значение за България. 

Югоизточният район от ниво 2 (Фигура 3) е един от най-богатите в България на биологично 

разнообразие и естествени стари гори (сред общините с най-много горски площи са Малко Търново, 

Приморско и Царево в Странджа), откриващи възможност за почивка във вътрешността на региона. 

Множеството резервати, защитени територии, културни и природни забележителности, климатичните 

условия, разнообразният релеф (вкл. по Черноморското крайбрежие) и богатството на минерални 

извори и лечебна кал са предпоставка за развитието на всички видове туризъм в района. Към тези 

природни и културни ценности следва да се добавят наличните в община Малко Търново важни за 

целия регион множество мегалитни структури, на които в последни проучвания на културното 

наследство на страната се отделя значително внимание.  

Трансграничното сътрудничество, за което вече има известен опит в общината, се подкрепя и от 

приоритетите на Регионалния план за развитие на ЮИР. Стремежът е да се инициира икономическо и 

социално сближаване на крайграничните райони в България и Турция чрез активизиране и подпомагане 

                                                 
8 Регионален план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 2014 – 2020 г. 

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=521 

на двустранната обмяна на стоки, хора и услуги; подобряване на условията за бизнес; повишаване на 

жизнения стандарт на населението и съхранение на културното и природното наследство. 

Интензифицирането на съществуващото икономическо взаимодействие между България и Турция се 

очаква да подпомогне социалното сближаване на граничните райони и да повиши жизнения стандарт 

на населението там. 

Фиг. 3. Граници на Югоизточен район ниво 2 

Подобряването качеството на живот в 

селските райони е приоритет на Регионалния 

план за развитие на ЮИР от ниво 2. С цел 

противодействие на тенденциите за 

обезлюдяване и социален и икономически 

спад в селските райони, както и за намаляване 

на вътрешнорегионалните различия в ЮИР, е 

необходимо целенасочено да се стимулира 

развитието на селата. Дейностите, които ще се 

подкрепят по този приоритет, са свързани с 

доизграждане и модернизиране на местната 

техническа инфраструктура (общински 

пътища и мостове, улична мрежа, 

водоснабдителни и канализационни системи), 

обновяване и благоустрояване на селата 

(тротоари, площади, осветление, зелени 

площи), предлагане на базови публични 

услуги, инвестиции в образователна, социална, здравна, културна и спортна инфраструктура, опазване 

на културното и природно наследство в населените места, развитие на туризма, подобряване на достъпа 

до интернет и др. 

Развитието на трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество също е 

заложено в стратегията на Регионалния план за развитие на ЮИР. Приоритетно е подобряването на 

свързаността на района в национален и международен план. Важен индикатор за възможностите за 

провеждане на транзитния трафик и развитието на трансграничното сътрудничество в района 

представлява интегрираността с  транспортните мрежи на съседни страни. Свързването на пътната 

мрежа на Югоизточния район с тази на съседния граничен район от Република Турция се осъществява 

чрез два ГКПП, единият по път І-9 (Е87) при ГКПП  „Малко Търново” и вторият по път І-7 при ГКПП 

„Лесово”. 

Развитието на устойчиви форми на туризъм е сред приоритетите в Регионалния план за развитие на 

ЮИР, поради специфичния местен потенциал за развитие на туризъм (природен, културен и др.). Този 

приоритет се потвърждава и от следващите документи – Областната стратегия за развитие на област 

Бургас и Общинския план за развитие на община Малко Търново за периода 2014 – 2020, но поради 

преобладаващо сезонния му характер, туризмът не трябва да се разглежда като единствена възможност 

за стимулиране на икономиката.  

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=521
http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=521
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Важни документи на регионално равнище са Планът за управление на речните басейни в Черноморски 

район за басейново управление на водите (ПУРБ 2016 – 2021 г.), приет с Решение на Министерски 

съвет № 1107/29.12.2016 г.9 и Планът за управление на риска от наводнения (ПУРН, 2016 – 2021 г.)10, 

приет с Решение на Министерски съвет № 1103/29.12.2016 г. Като най-рискови са определени зони по 

течението на р. Младежка, които засягат имоти в землищата на селата Младежко, Близнак и 

Евренозово. И двата плана в двете им версии – предходната и за периода от 2016 и до 2021 г. са 

разгледани обстойно в придружаващата ОУПО Екологична оценка, а предписанията им са отразени в 

Окончателния проект на ОУПО Малко Търново. 

Областната стратегия за развитие на област Бургас за периода 2014-2020 г. (ОСР)11 е разработена 

в съответствие с насоките, определени съгласно Методическите указания на МРРБ за обхвата и 

съдържанието на документите за регионално развитие, и изготвените профили на съставните области 

въз основа на потенциала им. За осъществяване на националните цели, както и на стратегическите цели 

на Регионалния план и в ОСР се залага приоритетно на добре изградената транспортна инфраструктура.  

Важно значение за поддържането на оживени икономически връзки с другите административни 

области в страната имат шосейните и железопътните трасета, преминаващи през територията на 

областта. Панорамният път Констанца - Варна - Бургас - Малко Търново – Истанбул представлява едно 

от тези важни трасета. Рехабилитацията на първокласния път I-9 в участъка Бургас - Малко Търново, 

който е основна транспортна връзка на областта с Турция, оказва положително влияние. 

През плановия период 2007-2013 г. са стартирали проекти за модернизация на ПСОВ и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в някои общини, сред които е и община Малко 

Търново. Този процес се предвижда да продължи и през настоящия планов период 2014-2020 г., за да 

се обхванат всички населени места в областта.  

През периода 2007-2014 г. са извършени техническа рекултивация на хвостохранилище „Малко 

Търново 2“ и техническа и биологична рекултивация на рудник „Малко Търново“. Има изготвени и 

съгласувани проекти за техническа и биологична рекултивация на депа за неопасни отпадъци, едно от 

които в община Малко Търново.  

Областната стратегия на област Бургас 2014 – 2020 г. маркира наблюдаваната неравномерност на 

динамиката в развитието в социален, териториален и демографски аспект. В териториален аспект е 

характерно неравномерност на развитието между градска агломерацията Бургас и селските региони, 

особено община Малко Търново. В демографски аспект динамиката е също изключително 

неравномерна между различните региони – от слабо устойчиво в град Бургас до значително 

неустойчиво в община Малко Търново. Разпределението на населението също е много неравномерно. 

В областния център е съсредоточено половината от населението на областта, а останалата част е 

неравномерно разпределена по територията на областта. С най-малък брой жители са общините в 

югоизточната част на областта (от които и Малко Търново). Там е и най-слабо населеният район на 

страната - Странджа с 10 души/km2. Община Малко Търново е сред най-засегнатите от обезлюдяването 

в България. 

Във визията, върху която са развити стратегическите и специфичните цели на ОСР, са декларирани 

намеренията за повишаване на икономическата активност в областта за преодоляване на основните 

проблеми. В последния публикуван вариант е записано следното: „Към 2020 г. област Бургас успешно 

                                                 
9 https://www.bsbd.org/bg/index_bg_5493788.html  
10 https://www.bsbd.org/bg/page_purn_bsbd.html  

да осъществява устойчива социално-икономическа динамика, предполагаща работеща икономика на 

база иновационна платформа на развитие. На тази база ще е постигнато високо равнище и оптимално 

качество на трудовата интеграция, развито здравеопазване и мрежа от социални услуги, прогресивна 

система на образование. Всичко това ще резултира в позитивна демографска динамика.“ 

Предложената в ОСР политика за целенасочена подкрепа е ориентирана към постепенно ликвидиране 

на значителните неравномерности в развитието на отделните общини в област Бургас. Тя предполага 

фокусиране на значими усилия в посока на ускорено развитие на отделни общини, изпитващи силни 

тенденции на неустойчиво развитие. Тази подкрепа изисква разработка на целеви проекти за развитие 

в такива ключови направления като икономика и социална сфера. Малко Търново е сред тези общини, 

но трябва да се отбележи че този инструмент, предложен в чл. 5 от Закона за регионалното развитие 

(обн. ДВ бр. 50/2008 г., изм. и доп. ДВ бр. 13/07.02.2017 г.) не е прилаган до момента в страната, защото 

изисква наличие на сериозен финансов ресурс в държавата. 

Община Малко Търново попада в групата на периферните малки общини в дълбокия хинтерланд, които 

са с подчертано земеделски характер. Приоритетите в развитието им са подобряване на ефективността 

на земеделското производство, развитие на екологичното земеделие и животновъдство, включително 

алтернативни земеделски производства и развитие на лека и преработвателна промишленост. Важно е 

също поддържане на запазена чиста и здравословна околна и жизнена среда, както и развитие на 

туристически дейности, обогатяващи туристическото предлагане по крайбрежието. От много 

съществено значение за тези общини е подобряването на транспортната инфраструктура и 

намаляването на времето за достъп до областния център.  

Общинският план за развитие на община Малко Търново 2007 – 2013 г. (ОПР) е подложен на оценка в 

периода на изготвяне на Ескиза и Предварителния проект на ОУПО, за да се проследи изпълнението 

на целите и реализирането на заложените в него проекти. Успоредно с оценката на действащия ОПР по 

договор № 13-13-137/27.11.2013 г. по ОП „Административен капацитет“ успешно е изпълнен проект 

„Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в община Малко Търново”. 

Специфичните цели на този проект са свързани със създаването на единна система за наблюдение, 

контрол и оценка на изпълнението на стратегическите документи в общината, с оценяването на 

приоритетите и целите на изпълнявания ОПР и систематизиране на препоръки за стратегическия 

документ за следващия планов период, с проучването на социално-икономическото състояние в 

община Малко Търново и извеждане на приоритетните области за развитие. Резултатите от този проект 

не са предоставени и не са използвани при разработването на ОУПО. 

Другият документ, който се изготвя паралелно с ОУПО Малко Търново е Интегрираният план за 

градско възстановяване и развитие 12 (ИПГВР) на общинския център, като интегриран план от второ 

поколение за градове от 4-то ниво, за които не се изисква определяне на зони за въздействие.  Приетата 

визия е кратко послание за постигане на желания облик на общинския център -  „Малко Търново – 

привлекателно място за живот, работа и туризъм, развит град в унисон с природното и културно 

богатство“. Това кратко послание е доразвито при целеполагането. За главна цел на ИПГВР Малко 

Търново е формулирано следното: „Повишаване качеството на живот в град Малко Търново 

посредством стимулиране на икономическия растеж, осигуряване на качествена жизнена среда и 

услуги и въз основа на природното и културното богатство, добрата свързаност, управлението и 

сътрудничеството.“ За всяка стратегическа цел е записан и по един приоритет, с който се свързват 

11 Областна стратегия за развитие на област Бургас 2014 – 2020 г. http://bsregion.org/uploads/files/strategy_burgas_-

14.10.2013.docx 
 

12 ИПГВР Малко Търново http://www.malkotarnovo.org/new/attachments/article/302/29012015.pdf 

https://www.bsbd.org/bg/index_bg_5493788.html
https://www.bsbd.org/bg/page_purn_bsbd.html
http://bsregion.org/uploads/files/strategy_burgas_-14.10.2013.docx
http://bsregion.org/uploads/files/strategy_burgas_-14.10.2013.docx
http://www.malkotarnovo.org/new/attachments/article/302/29012015.pdf
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предложените мерки за постигане на целта. Предложените мерки и дейности по Стратегическа цел 1. 

„Насърчаване на икономическата активност и развитие на балансиран пазар на труда“ с  Приоритет 1: 

„Подобряване на бизнес средата и стимулиране на активността и инвестициите“ са преобладаващо от 

типа „меки мерки“, на този етап в тях не са включени необходимите дейности за подобряване на 

техническата инфраструктура в зоните за бизнес, логистика и производство, а други, отнасящи се до 

изграждането на взаимосвързана туристическа инфраструктура се отнасят по-скоро за цялата община. 

Именно този тип мерки могат да намерят отражение в ОУПО и устройството на територията в частта 

за развитие на туризма.  

Мерките и дейностите по Стратегическа цел 2. „Подобряване на качеството и достъпа до социална 

инфраструктура и социални услуги“ в Приоритет 2: „Повишаване на качеството на живот и 

възможностите за личностна реализация“, които имат отношение и към ОУПО Малко Търново са 

обновяване на материалната база и сградния фонд на социалните, образователните и културните 

услуги, с които да се реализира задължителната деинституционализация и приобщаване на деца и 

възрастни в неравностойно положение и внедряване на мерки за енергийна ефективност. 

Фиг. 4. Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Малко Търново, ДЗЗД 

„Устойчиво развитие за Малко Търново “ 

 

Източник: ИПГВР Малко Търново13 

Мерките по Стратегическа цел 3. „Развитие и модернизиране на инфраструктурата, градската среда, 

опазване и експониране на културното наследство“ по Приоритет 3: „Инвестиции в инфраструктура и 

градска среда за по-добър живот и икономическо развитие“ обхващат всички възможни дейности за 

                                                 
13 http://www.malkotarnovo.org/new/index.php/izgotvyane-na-integriran-plan-za-gradsko-vazstanovyavane-i-razvitie-na-gr-malko-tarnovo  

цялостно обновяване на средата чрез саниране на сгради и благоустрояване на откритите пространства 

за детска игра, спорт и общуване, чрез подобряване на транспортната и техническата инфраструктура. 

В тази група са включени  и мерки, които могат да се реализират както в урбанизираната територия на 

града, така и в обхвата на общината - подобряване състоянието на водата, въздуха и почвите, 

стимулиране въвеждането на екологично чисти технологии в производството, поддържане на 

биологичното разнообразие, изграждане на пречиствателна станция, насърчаване изграждането на ВЕИ 

инсталации, организиране на обществени кампании за почистване и събиране на отпадъци. 

В последната, четвърта стратегическа цел са предвидени предимно мерки, водещи до повишаване на 

административния капацитет на общината и стимулиране развитието на трансграничното 

сътрудничество. Повишеният капацитет и въвеждането на електронни услуги, може да се очаква че ще 

подпомогне и приложението и поддържането на ОУПО Малко Търново. 

1.1.3. Други планови документи за територията на община Малко Търново 

От разгледаните документи за територията, в която попада община Малко Търново, в хронологичен 

порядък следва да се спомене Териториално устройствения план на отдиха, изготвен от колектив на 

ТПО Бургас с ръководител арх. Василев през 1989 г. Той е разработен и одобрен преди промените, при 

съвършено различни социално-икономически условия и преди изготвянето и влизането в сила на 

Закона за защитените територии (обн. ДВ бр. 133/1998 г., посл. изм. ДВ бр. 96/01.12.2017 г.) Именно 

поради тази причина, той е неприложим при сегашните условия, при които територията на защитените 

територии и зони покрива почти цялата територия на общината, някои от тях са с различни 

наименования и обхват.  Въпреки това, ясно се вижда, че основните зони, предвидени за вилен отдих и 

за туризъм, както и тези със забрана промяна на предназначението, са съобразени с основните ресурси 

и целят оптималното им запазване.  

Регулационният план на гр. Малко Търново, също от 1986 г. показва регулационните граници на града 

и планираното развитие на основните видове територии – жилищни, обществени и производствени. 

Той дава ценна информация за идентифициране на кварталите и имотите в тях, отразени в актуалната 

кадастрална карта с нова номерация.  

От най-съществено значение за развитието на общината и за устройството на територията е проектът 

за План за управление на Природен парк „Странджа“, който се разработва и обсъжда в един много 

продължителен период от време,  в съответствие с изискванията на Закона за защитените територии 

(обн. ДВ бр. 133/1998 г., посл. изм. ДВ бр. 96/01.12.2017 г.), Закона за биологичното разнообразие (обн. 

ДВ бр. 77/2002 г., посл. изм. ДВ бр. 76/19.09.2017 г.) и Наредбата за разработване на планове за 

управление на защитените територии (обн. ДВ бр. 13/2000 г., посл. изм. ДВ бр. 55/07.07.2017 г.). 

Независимо от факта, че планът не е приет, ОУПО на община Малко Търново се съобразява с 

предвижданията за режимите в различните зони, които са Зона на строга защита (А), Зона на 

ограничена човешка намеса (Б), Зона за устойчиво развитие (В),  Зона за развитие на туризма (Г) и Зона 

на сгради, съоръжения и инфраструктура (Д). 

От значение за ОУПО на община Малко Търново са както зоните, в които не се допуска намеса, така и 

тези, за които се предвижда допустима урбанистична намеса в определени граници.  

В Зоната на ограничена човешка намеса – Зона Б се предлага да попадат територии на защитени 

местности и природни забележителности, стари гори с голямо консервационно значение, които са в 

земеделски фонд, отделни находища на консервационно значими видове и малоплощни хабитати, 

http://www.malkotarnovo.org/new/index.php/izgotvyane-na-integriran-plan-za-gradsko-vazstanovyavane-i-razvitie-na-gr-malko-tarnovo
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пещери, извън защитените, между които на територията на общината Голямата Въпа (землището на с. 

Стоилово), Голям Пърнар (землището на с. Заберново), Леярниците  и Голямата пропаст (землището 

на с. Младежко) и Езерото (землището на с. Евренозово). В нея са включени и водните течения и 

крайречните тераси на целогодишно течащите реки, някои от които в граничната забранителна зона, 

(Велека, Резовска, Делийска, Мечи дол (Айдере), Докузак, Младежка) - заливните тераси на реките, 

когато са „по-широки от 100 m и на 100 m от трайно установените граници на речните брегове за 

останалите участъци“. В съответствие с най-новите постановки на международните документи за 

опазване на природното и културно наследство в зоната попадат и живописни и характерни пейзажи и 

обекти на неживата природа извън обявените като защитени местности или природни 

забележителности, в т. ч. скалите в района на тепавицата при водопада на р. Докузак и тези в района на 

водопада на р. Богородишки дол в м. Казанчето; местностите Индипасха и “Св. Марина“ в землището 

на с. Сливарово, СОЗ на водохващанията и обявените и декларирани културни ценности с техните 

охранителни зони. Целта на предложените за зоната режими е опазването на „консервационно значими 

елементи извън териториите със строга защита“, които не се влияят от статута на проекта, намаляване 

на антропогенния натиск върху резерватите, поддържане на  средообразуващите функции на 

територията и нормалното им функциониране и съхраняване на „ключови елементи от ландшафта“.  

Съгласно проекта на ПУ на ПП „Странджа “охранителните режими в тази зона допускат изключения 

за следните обекти: 

 укрепителни съоръжения за борба с ерозията и временни пожаронаблюдателни кули, които –

могат да бъдат използвани и за наблюдение на ландшафта; 

 туристически пътеки и архитектурни елементи за обслужване на туризма на определени за целта 

места – това позволява изграждането на исканите от общината информационни центрове към 

обектите на НКН; 

 сглобяеми, преместваеми сгради и съоръжения за многократно ползване без траен фундамент, 

обслужващи горските и селскостопански дейности; 

 съоръжения, свързани с опазването и експонирането на паметниците на културата;  

 параклиси и историко–мемориални обекти, свързани с исторически и култови места, 

ненарушаващи целостта на хабитатите; 

 стационари за мониторинг на абиотичните и биотични компоненти на средата; 

 обекти с одобрени проекти, съгласувани с МОСВ, или с положителни решения на МОСВ по 

ОВОС към датата на приключване на ОУПО – Предварителен проект; 

Допустимата етажност на сградите е 2 етажа. В предложените норми за използване на земята силно са 

ограничени бройките на животните за паша на единица площ и това сериозно ограничава развитието 

на животновъдството, но има за цел опазването на ценни тревни хабитати.   

Зоната за устойчиво развитие – Зона В се предлага за обхване горските и селскостопанските 

територии, които не попадат в предходните 2 зони и нарушените от антропогенна намеса територии, 

предвидени за рекултивация или мониторинг. Предназначението на тази зона е свързано както с 

възстановяване на ландшафта и екосистемите, така и с устойчиво развитие и ползване на ресурсите.  

В ограничителните режими за ново строителство към посочените за предходната зона Б се допускат 

още изключения за технически проекти за рекултивация, като се препоръчва да се прилага биологична 

рекултивация и използване на местни дървесни и храстови видове при залесяване.  

Важно изискване, което трябва да се вземе под внимание при изготвянето на ОУПО е предложението 

за създаване на защитни ивици край бреговете на реките с широчина не по-малко от 30 m, а при извори 

и чешми - 20 m. 

Сред препоръките, които имат отношение към устройството на територията, но по-скоро към 

подробното проектиране, са тези за използването на изоставени кариери и минни обекти за 

интерпрепационни цели.  

Обособяването на  зона “Туризъм” -  Зона Г, има за цел да подпомогне развитието на туризма и 

управлението на туристическите потоци, извън урбанизираните територии. Въпреки наличната база в 

съществуващите населени места, която може да се използва за целите на настаняването на туристи и 

гости, предложените режими на тази зона позволяват изграждане на нови обекти, които е 

препоръчително да бъдат от подходящи материали, в стил, адекватен на средата и при подходящи 

устройствени показатели за етажност и Кинт. Тъй като тази зона се разглежда като съвкупност от 

съществуващи и нови туристически обекти и съпътстваща инфраструктура, в проекта на ПУ тя е 

разделена на две подзони.   

Подзона Г1 за интегрирано развитие на туризма, в която са включени заслони и кътове за отдих, места 

за пикник, туристически съсредоточия, традиционните места от посетителски интерес извън 

защитените местности (ЗМ) и природните забележителности (ПЗ), обекти и територии с недвижимо 

културно наследство (НКН) и съществуващите места за почивка с прилежащите зони към тях до 20 m. 

За обектите на културното наследство с лесен достъп и подходящи за познавателен туризъм са 

предвидени терени „в радиус 100 m около площни обекти, 50 m около отделните сгради и съоръжения 

и 10 m от двете страни на древни римски пътища“.  

Подзона Г2 за комплексно развитие на туризма обхваща предвидените разширения на населените 

места и вилни зони, които, след обсъждане, предстои да бъдат изключени от границите на парка. 

Основната цел на  тази подзона е пълноценно развитие на отдих и туризъм в съответствие с 

изискванията за опазване на дивата природа. Изключенията в предложените ограничителни режими, 

които имат отношение към настоящия ОУПО и влизат в сила след неговото одобряване, включват 

следното: 

 Обзавеждане на открити спортни площадки 

 Изграждане къмпинги, конни бази, паркинги, заслони, места за пикник и почивка; 

 Изграждане на съоръжения с образователно-интерпретационна цел;  

 Екстремни спортове на определени за целта места; 

 Дейности, свързани с опазване и експониране на КН и обезопасяване на пещери; 

 Противопожарни и противоерозионни дейности. 

За всички нови и реконструирани обекти се изисква изготвяне на подробен устройствен план (ПУП), 

по реда на ЗУТ, със задължителната към него част „Озеленяване“.  Предложените норми за устройство 

на територията  са за минимална площ за палатка до 20 m2, като общият капацитет на къмпинга не 

трябва да надвишава 100 палатки, което би означавало максимум 400 души,  а специално за къмпинга 

при м. Басейни при изворите на р. Младежка до 20 палатки, максимална етажност на сградите за 

настаняване (хотел, мотел, къща за гости) до 2 етажа. В частта ВиК се изискват съоръжения за 

пречистване на отпадъчни води за всички обекти, разположени до 100 m от целогодишно течащите 

реки или в заливните им тераси. Препоръчва се също така подмяна на всички неугледни и полумасивни 
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постройки, обслужващи туризма, особено на тези, които са разположени в близост до подходите към 

парка или на входовете на населените места.   

В Зона “Инфраструктура, сгради и съоръжения” – Зона Д, са предложени да попаднат пътищата от 

по-висок клас, трайните обекти на инженерната, производствената  и управленската инфраструктура 

на парка с техните сервитути, обектите на ТИ с прилежащата им инфраструктура.  Това означава в нея 

да се включат обходът на гр. Малко Търново и електропроводът от ПСт „Царево“ до ПСт „Малко 

Търново“. 

Целта на зоната е да се осигури ефективно използване и поддържане на обектите и съоръженията, 

реконструкция и модернизация на съществуващата пътна инфраструктура, както и да позволи 

развитието на новите обекти и мрежи, които ще подобрят достъпността на средата и нейното качество.  

Конкретни обекти, включени в тази зона, освен съществуващата инфраструктура за управление на 

природния парк са съществуващите производствени обекти и складове, стопански дворове и ферми, 

някои специални обекти за опазване на държавната граница, пречиствателни станции, ДБО, обекти и 

съоръжения на инженерно-техническата инфраструктура (каптажи, трафопостове, помпени станции и 

др.), противопожарни просеки и др.  

За съществуващи терени и обекти на военните и на производствената дейност са предвидени 

възможности за конверсия, реконструкция и обновяване, както и преотреждане на имотите за целите 

на нови дейности, съвместими с режимите за опазване на природния парк. Предлага се и изграждането 

на паркинги за МПС в местата  с традиционно голям брой посетители като например при подхода към 

ПЗ “Пещера и извори на р. Младежка”, западно от с. Младежко, при историческата и защитена 

местност “Петрова нива”, при тепавицата към с. Стоилово. Специално за паркингите се препоръчва да 

бъдат на тревна фуга или изградени с еко-скари, за да не се запечатват почвите в тези зони. Дадени са 

указания за изпълнението на ремонтните и поддържащите ТИ дейности, необходимите сервитути при 

подземно и надземно прокарване на мрежите за електроснабдяване и водоснабдяване.  

От тези зони, с най-голямо значение за Общия устройствен план на община Малко Търново са втората 

и третата зона, защото границите и режимите на останалите три са ясни и категорични, докато в тези 

две зони е възможна урбанистична намеса в съответствие с поставените в проекта на ПУ изисквания. 

Всички предложения в ОУПО Малко Търново на етап Предварителен проект са обсъдени и 

съгласувани с представители на общинското ръководство, на екипа, разработващ Плана за управление 

и на Дирекцията на ПП „Странджа“.  

1.2. Регионални проблеми  

От анализа на национални, регионални, европейски, трансгранични и транснационални проекти, 

реализирани на територията на областта, общината и Природен парк „Странджа“ могат да се изведат 

следните по-важни проблеми, които ще повлияят разработването на Обшия устройствен план на 

община Малко Търново: 

Пространствените проблеми обхващат въпросите за пространствената структура, монолитността на 

територията, ограничителите и стимулаторите за развитие на територията и нейните връзки със 

съседните територии. Общите впечатления при изследване на територията на община Малко Търново 

създава усещането за пространствено единство и монолитност. Това усещане се подсилва от факта че 

около 60% от площта на общината заемат територии в обхвата между 200 и 600 метра надморска 

височина, по-голяма част от тази територия е покрита от гори, а територията не е разкъсвана от големи 

инфраструктурни съоръжения.  

Предвид обстоятелството, че територията попада в границите на Природен парк „Странджа“, както и 

поради намаляването на населението, съществуващите населени места са относително хармонично 

вписани в средата, те не са се развивали екстензивно върху съседни територии. Постъпилите искания 

за разширяване границите на определени населени места, което да бъде заложено в ОУПО, е направено 

след прецизно идентифициране  на потребностите, на инвестиционните намерения и на статута, 

собствеността и начина на трайно ползване на земята.  

Пространствената обвързаност на общината се определя и от наличието на места, от които се разкриват 

дълбоки перспективи, които трябва да бъдат съхранени при бъдещото устройство на територията.  

Местоположението на община Малко Търново е може би сред най-важните фактори, влияещи върху 

неговата пространствена структура и свързаност. Разположена на южната ни граница в 

периферен/граничен селски район е основен недостатък, но в определени ситуации и предимство, 

защото територията и градът могат да бъдат разглеждани като входно пространство към Европейския 

съюз. Именно това е и една от причините за миграционния натиск в периода след 2015 г. Географското 

и геополитическото разположение са използвани като мотив за включване на центъра на общината в 

полицентричния урбанистичен модел на страната и в мрежата от опорни центрове от 4-то ниво.  

Икономическите проблеми са резултат на няколко важни фактора, които са валидни за територията на 

цялата страна, но се проявяват особено силно в периферни и селски райони и в разположените там 

общини. На първо място би следвало да се отбележи икономическата криза в света, в Европа и в 

страната, която се отразява особено пагубно на малките териториални и административни единици, с 

ограничени ресурси и потенциал.  Основен фактор също така е намаляването и застаряването на 

населението, което се наблюдава и в съседните общини. Обезлюдяването на определени населени места 

и на общината ограничават капацитета за разработване и реализиране на проекти с важно значение за 

икономиката и социалното приобщаване, обясняват липсата на инвестиционни инициативи и интерес 

за стартиране на печеливши дейности, носещи добавена стойност и ползи на общината. Този фактор е 

ограничител и за кандидатстване по различни оперативни програми. 

Затварянето на съществуващите предприятия на територията на общината повишава рисковете за 

икономиката, увеличава безработицата и ограничава както възможностите на местните жители, така и 

приходите на общината. От друга страна, ограничаването на производствените дейности намалява 

рисковете от замърсяване на околната среда и загуба на биоразнообразие.  

Развитието на разнообразни форми на туризъм в община Малко Търново, обосновано от богатите 

природни и културни ресурси, би стимулирало цялостното развитие, но този отрасъл има силно изразен 

сезонен характер, което налага да се мисли за развитието на други икономически дейности с цел 

създаване на работни места и задържане на младото население.  

Социалните проблеми в регионален аспект са по-силно изразени, защото съществуват по-големи 

регионални различия, дължащи се на разположението „център – периферия“ или „крайбрежие – 

вътрешна зона“. Но в обхвата на самата община силно изразени социални различия няма, надхвърлящи 

нормалните диспропорции в развитието на общински център и съставни населени места.  

Сред социалните проблеми следва да се посочат тези с ниския дял на заетите лица в общината и 

съответно високата безработица. Решаването на тези проблеми трудно  ще се осъществи без 

целенасочена подкрепа за разкриване на нови работни места посредством възстановяване на някои от 

традиционните производства, незамърсяващи околната среда и позволяващи въвеждане на нови 

технологии. 
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Достъпът до услуги в общината и до услуги от по-високо качество в съседни общини и населени места 

е затруднен поради състоянието на съществуващата пътна мрежа. Сравнително улеснен е достъпът да 

областния център град Бургас, където се предлагат първокласни образователни, здравни, социални и 

културни услуги. 

Проблеми с малцинства и етнически групи, водещи до маргинализация и социално изключване са най-

силно проявени в с. Звездец. В сравнение с други общини този тип проблеми не са толкова изострени, 

защото ромското население говори български език, намира препитание в дърводобива, събиране на 

гъби и билки. Съществен проблем, посочен от общинското ръководство е самонастаняването на роми  

в свободни жилища в панелни и стари монолитни блокове, напуснати от своите обитатели след 

закриване на военното поделение. 

Екологичните проблеми на територията на община Малко Търново са силно ограничени от режимите 

за опазване на Природен парк „Странджа“. Допълнително екологичното състояние е подобрено поради 

закриване на производствени дейности. В съседство на територията на общината няма източници на 

замърсяване. Основен замърсител, пораждащ определени проблеми е замърсяването на въздуха от 

транспорта и повишаване на равнищата на шума, поради завишения трафик на автомобили през 

територията на общината през туристическия сезон.   

В регионален план важно за запазване на екологичното равновесие е съхраняването и на богатото 

биологично разнообразие, за което се разработват множество мащабни и по-малки проекти.  

Сред комуникационно-транспортните проблеми степента на изграденост на транспортната 

инфраструктура и качеството на предоставяните от нея услуги са ключов фактор, оказващ влияние 

върху нивото на развитие на комуникациите в региона и съответно върху социално-икономическото 

развитие и възможностите за трансрегионално сътрудничество.  

През територията на страната преминават пет от общо десетте Общоевропейски транспортни коридора 

(ОЕТК), като три от тях преминават през територията на ЮИР и един през територията на област 

Бургас. Това е голямо предимство, предоставящо възможност за включване на националната в 

Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). Основен проблем, компрометиращ ефективното 

интегриране на националната и регионалната транспортна мрежа в Трансевропейската, представлява 

качеството и степента на развитие на съставната инфраструктура по главните и второстепенни 

транспортни направления. Подобряването на транспортното обслужване на населените места, 

отдалечени от големите градски центрове, е свързано с подобряване на пътната инфраструктура с 

регионално и местно значение, допълваща функциите на републиканската пътна мрежа. 

За целите на ОУПО регионалните проблеми на община Малко Търново са проследени както в 

национален аспект, така и в трансграничен, за да се изведат тенденциите в регионалното развитие и да 

се разкрие потенциала на територията, който може да доведе и до по-балансирано пространствено 

развитие.  Основните документи, които определят насоките на това развитие, прилагайки принципите 

за социална, икономическа и пространствена интеграция са Националната стратегия за регионално 

развитие на Р. България 2012 -2022 г. (НСРР), Националната концепция за пространствено развитие за 

периода 2013 -2025 г. (НКПР) и Концепцията за идентифициране и приоритизиране на нуждата от 

инвестиции за публични услуги в селските райони 2014 -2020 г., чиито стратегически цели са пренесени 

и в документите от по-ниски нива, разработени в страната през последните години. Те са анализирани 

накратко в предходния раздел и са добре познати на екипа, изготвящ ОУПО Малко Търново, защото са 

разработени от Националния център за териториално развитие ЕАД. 

2. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И ПРОБЛЕМИ 

2.1. Демография  

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

инфраструктурното развитие на населените места и териториалните общности, така и за параметриране 

на устройствените решения в устройствените планове. С броя на населението (настоящо и прогнозно) 

се определят различните потребности на населението от жилища, социална и техническа 

инфраструктура, зелената система и др. 

2.1.1. Методика на изследването.  

Демографската характеристика на община Малко Търново е изготвена, съгласно изискванията на 

нормативната уредба за разработване на ОУПО. Разделът включва анализ на състоянието и развитието 

на демографските процеси и структури, основни проблеми и тенденции.  

Източниците на информация са Националният статистически институт (НСИ) и  Териториалното 

статистическо бюро (ТСБ) гр. Бургас.  

2.2.2. Динамика на населението 

Характерно за демографското развитие на община Малко Търново е намалението на населението след 

1956 г. което продължава  с високи темпове през последните 25 години. От представените данни се 

очертават три периода в динамиката на населението в общината:  

 Плавно увеличение на населението в определени периоди между 1934 и 1956 г.;  

 Намаляване на населението за периода 1956 - 1992 г. поради колективизацията  на селското 

стопанство и индустриализацията на страната; 

 Рязко намаляване  на населението  след 1992 г. 

Табл. 1. Динамика на населението в община  Малко Търново (брой) 

Година на преброяване Общо население Град Малко Търново Села 
% на градското 

население 

31.12. 1934 10399 3644 6755 35.0 

31.12. 1946 10857 3311 7546 30.5 

01.12. 1956 11485 3744 7741 32.6 

01.12. 1965 10742 4804 5938 44.7 

02.12. 1975 7782 4233 3549 54.4 

04.12. 1985 7036 4099 2937 58.3 

04.03. 1992 6373 3831 2542 60.1 

01.03. 2001 4551 2946 1605 64.7 

01.02. 2011 3793 2447 1346 64.5 

Текуща статистика 

31.12. 2011 3840 2437 1403 63.5 

31.12. 2012 3765 2376 1389 63.1 

31.12. 2013 3699 2319 1380 62.7 

31.12. 2014 3621 2239 1382 61.8 

31.12. 2015 3586 2227 1359 62.1 

31.12. 2016 3460 2139 1321 61.8 

Източник: НСИ 

За общинския център гр. Малко Търново  се очертават също три периода в динамиката на населението: 

 Период на нарастване по естествен път 1934 - 1965 г.; 
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 Период на плавно намаляване на населението при запазени възпроизводствени структури за 

периода 1965 - 1992 г.;  

 Период на намаляване на населението след 1992 г. 

Икономическата криза дава отражение и в задълбочаването на демографските  проблеми, свързани с 

процесите на раждаемост, смъртност, миграция на населението и не на последно място, задълбочаване 

на диспропорциите в териториалното разпределение на населението в страната. Община Малко 

Търново е на последното 13 място на ниво NUTS 4 (LAU1) в област Бургас по брой на населението – 

3793 души към 01.02.2011 г., което представлява едва 0.9% от населението на областта. В 

разпределението на населението на общинско ниво съществува дисбаланс между гр. Малко Търново и 

останалите населени места. Населението на общинския център към началото на 2011 г. е 2447 д. (64.5% 

от населението на общината). Сред другите населени места в общината с относително по-голям брой 

население е с. Звездец 486 д., а с.  Сливарово (11 д.) – с най-малък брой.  

За периода между двете преброявания населението на община Малко Търново намалява със 758 души  

(-16.7 %), като отрицателният прираст на намалението е с много по-високи стойности от средните за 

страната,  за района и за област Бургас. От общо 13 населени места, населението намалява в 9, в 1 се 

запазва и в 2 нараства, като най-значително е нарастването в с. Звездец с 25.6% дължащо се на 

механичен прираст на ромско население от община Котел, което намира работа в дърводобива.  

Табл. 2. Население в община Малко Търново към 01.02.2011 г. 

Статистически район,  област, община 
Преброявания към Прираст 

2001 2011 Брой % 

БЪЛГАРИЯ 7928901 7364570 564331 -7,1 

ЮИР 1168706 1078002 -90704 -7,8 

ОБЛАСТ БУРГАС 423547 415817 -7730 -1,8 

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 4551 3793 -758 -16,7 

гр. Малко Търново 2946 2447 -499 -16,9 

с. Близнак 69 41 -28 -40,6 

с. Бръшлян 50 44 -6 -12,0 

с. Бяла вода 68 38 -30 -44,1 

с. Визица 64 66 2 3,1 

с. Граматиково 497 382 -115 -23,1 

с. Евренозово 58 46 -12 -20,7 

с. Заберново 162 103 -59 -36,4 

с. Звездец 387 486 99 25,6 

с. Калово 52 33 -19 -36,5 

с. Младежко 36 30 -6 -16,7 

с. Сливарово 11 11 0 0,0 

с. Стоилово 151 66 -85 -56,3 

Източник: НСИ, обработка НЦТР ЕАД 

По данни от текущата демографска статистика на НСИ населението на общината  продължава да 

намалява и към 31.12.2013 г. населението наброява 3 699 души, а към 31.12.2016 г. 3460 д., или за около 

6 години след последното преброяване намалява с 333 души. (9.0%).  

Табл. 3. Население в община Малко Търново (брой) 

Населени места 
Преброявания към Текуща статистика 

2001 2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Общо 4551 3793 3840 3765 3699 3621 3586 3460 

гр. Малко Търново 2946 2447 2437 2376 2319 2239 2227 2139 

с. Близнак 69 41 53 50 51 54 67 64 

Населени места 
Преброявания към Текуща статистика 

2001 2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

с. Бръшлян 50 44 48 50 47 46 46 47 

с. Бяла вода 68 38 36 36 38 35 37 39 

с. Визица 64 66 65 63 63 55 57 51 

с. Граматиково 497 382 400 389 374 378 343 333 

с. Евренозово 58 46 40 37 36 33 33 32 

с. Заберново 162 103 105 103 102 100 100 98 

с. Звездец 387 486 515 520 525 539 532 526 

с. Калово 52 33 32 31 29 28 30 26 

с. Младежко 36 30 33 34 38 40 45 43 

с. Сливарово 11 11 11 11 11 11 11 10 

с. Стоилово 151 66 65 65 66 63 58 52 

Източник: НСИ 

Параметрите на възпроизводството на населението се определят от развитието на основните 

демографски процеси – естествен и механичен прираст.  В община Малко Търново те са:  

Табл. 4. Естествено и механично движение на населението в община Малко Търново (брой) 

Години Родени Умрели Естествен прираст Заселени Изселени Механичен прираст 

2009 39 111 -72 122 153 -31 

2010 28 98 -70 105 124 -19 

2011 29 79 -50 187 93 94 

2012 23 95 -72 77 74 3 

2013 32 98 -66 92 98 -6 

2014 29 89 -60 95 113 -18 

2015 16 86 -63 158 130 28 

2016 19 85 -66 67 127 -60 

Табл. 5. На 1000 души от населението – в промили  (‰) 

Години Раждаемост Смъртност Естествен прираст Заселени Изселени Механичен прираст 

2009 10,1 28,8 -18,7 31,6 39,6 -8,0 

2010 7,4 26,0 -18,6 27,9 33,0 -5,1 

2011 7,6 20,7 -13,1 49,0 24,4 24,6 

2012 6,0 25,0 -18,9 20,2 19,5 0,8 

2013 8,6 26,3 -17,7 24,7 26,3 -1,6 

2014 7,9 24,3 -16,4 26,0 30,9 -4,9 

2015 4,4 23,9 -17,5 43,8 36,1 7,8 

2016 5,4 24,1 -18,7 19,0 36,0 -17,0 

Източник: НСИ 

2.2.3. Раждаемост  

В общината през 2009 г. са родени 39 (10.1‰), а през 2013 г. 32 деца (8.6‰). В област Бургас 

коефициентът на раждаемост през 2009 г. е (12.3‰) , а през  2013 г. (10.0‰).  Коефициентът на 

раждаемостта в страната през 2009 г. е (10.7‰) и 2013 г. (9.2‰), или по този показател  общината има 

по-неблагоприятни позиции от средните за страната с 0.6 пункта и за  област Бургас с 1.4 пункта за 

2013 г.  

Броят на жените във фертилна възраст (15 - 49 навършени години), или размерът на родилните 

контингенти и тяхната плодовитост оказват съществено влияние върху равнището на раждаемостта и 

определят характера на възпроизводството на населението в общината. Броят на жените във фертилна 

възраст към 31.12.2013 г. в общината е 612  (16.5% от общото население), като  само 299  (48.9%) от 

тях са на възраст от 15-34 години.  
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В общината през 2009 г. са родени 39 деца (10.1‰), през 2013 г. - 32 (8.6‰), а през 2016 г. – 19 (5.4‰). 

В област Бургас коефициентът на раждаемост през 2009 г. е 12.3‰, през 2013 г. 10.0‰, а през 2016 г. e 

9.6‰. Коефициентът на раждаемост в страната през 2009 г. е (10.7‰), през 2013 г. е 9.2‰, през 2016 г. 

е 9.1‰. По този показател общината трайно има по-неблагоприятни позиции от средните за страната с 

около 0.6 пункта за последните години и доста повече спрямо област Бургас. 

Броят на жените във фертилна възраст (15 - 49 навършени години), или размерът на родилните 

контингенти и тяхната плодовитост оказват съществено влияние върху равнището на раждаемостта и 

определят характера на възпроизводството на населението в общината. Броят на жените във фертилна 

възраст към 31.12.2013 г. в общината е 612 (16.5% от общото население), като само 299 (48.9%) от тях 

са на възраст от 15 - 34 години. Състоянието към 31.12.2016 г. е още по-лошо: 553 (16.0%) във фертилна 

възраст и само 255 (7.4%) на възраст 15 - 34 години.  

Съществено значение за намалението на раждаемостта оказват и измененията във възрастовата 

структура на родилните контингенти. Трябва да се има предвид, че близо 90% от ражданията  в 

общината се осъществяват от жените на възраст от 15 до 34 години. Броят на жените в тази възрастова 

група намалява основно поради по-малкия брой момичета, които влизат във фертилна възраст, и 

емиграционните процеси. 

През последните години раждаемост има само в 3 населени места от общо 13 населени места в 

общината. От 32 родени деца през 2013 г. в гр. Малко Търново са родени 15 деца, с. Звездец (13 деца) 

и в с. Граматиково (4 деца). Високата раждаемост в с. Звездец се дължи на ромското население. През 

2016 г. раждания е имало само в гр. Малко Търново (12) и с. Звездец (7).  

В останалите населени места или няма жени във фертилна (детеродна) възраст или техният брой е 

много-малък и ражданията са епизодични.  

2.2.4. Смъртност 

Смъртността е със значително по-високи стойности от раждаемостта. През 2013 когато са умрели 98 

души, коефициентът на общата смъртност е (26.2‰). През 2011 г. са умрели 95 души (25.0‰), 2010 г. 

са умрели 79 души (20.7‰). По отношение на смъртността през 2013 г. община Малко Търново е с 

много по-неблагоприятни коефициенти от средните за страната  (14.4‰) и област Бургас (13.0‰). 

Тенденцията се запазва и през 2016 г. смъртността е 24.1‰ при само 5.4‰ раждаемост.  

Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. 

Коефициентът на смъртност е по-висок в селата на общината (36.8‰) отколкото в общинския център 

(20.0‰). 

Положителна тенденция е липсата на детска смъртност. През последните няколко (6) години в 

общината няма починали деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 0,00‰, 

което се дължи на добре развито детско здравеопазване. 

2.2.5. Естествен прираст 

Естественият прираст14 в общината в периода 2009 - 2013 г. е отрицателен,  2009 г. (-72 души), 2010 г. 

(-70 души), 2011 г. (-50 души), 2012 г. (-72 души) и 2013 г.  (-66 души). Коефициентът на естествения 

прираст в общината през 2011  г. е (-13.1‰), 2012 г. е (-18.9‰) и 2013 г е (- 17.7‰). Подобни са 

стойностите и за годините 2004 - 2016 г. (таблица 4.). Запазва се тенденцията за силно отрицателен 

естествен прираст, по-нисък от този за страната и още по-нисък в сравнение с числата за област Бургас.  

                                                 
14 Разликата между ражданията и умиранията 

През 2013 г. в област Бургас естественият прираст е (- 3.0‰) и в страната (-5.2‰). Или по този показател 

общината е с много по-неблагоприятни  показатели от средните за областта и страната.  

Влошената характеристика на възпроизводствените процеси е трайно явление, което ще оказва 

въздействие върху социално–икономическото развитие на общината и ще се вземе под внимание при 

определяне на демографските прогнози за нуждите на ОУП на община Малко Търново.  

Фиг. 5. Концентрация на населението в страната. Източник: Национална концепция за 

пространствено развитие 2013 – 2025 г., Изпълнител НЦТР ЕАД  

 

2.2.6. Механичен прираст 

Данните за миграция (най-вече вътрешната) на населението за общината показват, че заселените са 

повече от изселените, като механичният прираст15 е с отрицателен знак в годините 2009 (-31 д.), 2010 

(-19 д.) и 2013 г. и положителен през 2011 (94 д.) и 2012 (3 д.). След 2013 г. също се наблюдават 

разнопосочни тенденции – 2014 г. - -18, 2015 г. - +28, 2016 г. - - 60 души. През периода 2009 – 2013 г. 

са се заселили 583 души, а са се изселили 542 души, или за 5 години механичният прираст е 

положителен (41 души), което се дължи на заселвания на ромско население от населените места на 

община Котел (с. Градец) намиращо препитание в дърводобива и животновъдството. След 2013 г. 

балансът е отрицателен - -50 души. Миграцията оказва силен негативен ефект върху възпроизводството 

на населението, тъй като чрез изселването на жени в родилна възраст се понижава равнището на 

15 От 2007 г. механичното движение на населението включва не само вътрешната, а и движението на лица към и от страната. 



 

16 
 

 ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО, ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ 

потенциалната бъдеща раждаемост, не само за следващите 10-15 години, но и в по-дълъг период от 

време.  

Съвкупното влияние на естественото възпроизводство и миграциите – външни и вътрешни, засега 

осигурява относителна демографска стабилност на общината, но факторният анализ предполага 

намаляването на населението и в бъдеще. Намаляването на броя е най-видимата страна на 

неблагоприятната ситуация в демографската сфера и ще се отчита при изработването на демографските 

прогнози за ОУП. 

2.2.7. Полово-възрастова структура 

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

страната и за отделните региони. Броят на жените преобладава над този за мъжете, независимо, че броят 

на новородените момчета е по-висок от този на новородените момичета. Впоследствие, под влияние на 

редица фактори като по-високата смъртност при мъжете, по-ниската средна продължителност на 

живота при мъжете, по-голямата склонност към емиграция при мъжете и др. се стига до нарушената 

полова структура на населението. Към 31.12.2013 г. в община Малко Търново жените са 1 925 (52.0%), 

мъжете са 1 774 души (48.0%), или на 1 000 мъже се падат 1 085 жени. Броят на мъжете преобладава 

във възрастите до 55 - 60 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на 

жените от общото население на общината. За област Бургас съотношението е 51.2%:48.8%, а за 

страната 51.4%:48.6%. Към 31.12.2016 г. половата структура е сравнително балансирана, с лек превес 

на жените. За общината съотношението е 51.5% жени спрямо 48.5% мъже, което е около средното за 

страната и областта. За останалите населени места отношенията са много динамични, главно поради 

малкия брой население и поради тази причина, силна чувствителност дори при малки промени в броя 

му.  

По отношение на възрастовата структура на населението в община Малко Търново се потвърждават 

неблагоприятните тенденции в демографското развитие, характерни за страната и най-вече на 

граничните общини. Налице е продължаващ процес на застаряване на населението, който се изразява в 

намаляване на абсолютния брой и относителния дял на населението под 15 години и увеличаване на 

броя и дела на населението на 65 и повече години.  

Табл. 6. Възрастова структура на населението към 31.12.2016 г. (в %) 

 0 -14 г. 15 - 64 г. 65 г. + 

България 14.1 65.2 20.7 

Област Бургас 15.4 66.0 18.6 

Община Малко Търново 11.7 55.3 32.9 

Източник: НСИ 

По основни възрастови  групи в общината преобладава населението в групата на 15 - 64 години. През 

2013 г. в тази възрастова група попадат 2 739 д., или 55.9%, но през 2016 г. населението на възраст от 

15 – 64 години намалява на 1 915 д. или на 55.3%. По населени места в общината през 2013 г. най-голям 

е този дял  в гр. Малко Търново 61.3% и с. Заберново 57.8%, а най-малък в с. Сливарово 18.2 % и с. 

Бръшлян 19.1%. В края на 2016 г. относителният дял на работоспособното население в групата 15-64 г. 

е висок в гр. Малко Търново - 59.8% и с. Звездец – 58.2%. В с. Граматиково е 42.0%. Това са трите най-

жизнеспособни населени места. В останалите тези проценти варират силно поради малкото население 

и силна чувствителност дори при малка промяна. В годините 2013 – 2016 г. тревожно продължава 

тенденцията за намаляване на относителните дялове в тази възрастова група, както като абсолютни 

стойности, така и в сравнение със стойностите за страната и областта.  

През 2013 г. делът на населението на възраст под 15 г. е с най-висок относителен дял в с. Звездец 26.3% 

и с. Визица 15.9%, а в 8 села няма младо население (Близнак, Бръшлян, Бяла вода, Евренозово, Калово, 

Младежко и Сливарово). През 2016 г. население под 14 г. има само в гр. Малко Търново (242 деца, 

11.3%) , с. Звездец и с. Граматиково. В още 3 населени места има общо 6 деца. Като относителен дял, 

най-висок е този в с. Звездец (135 деца, 25.7%), където има висок % ромско население.  

Неблагоприятен е фактът, че възрастовата група над 65 години е 1 167 д., или 31.5% и непрекъснато 

расте, като с най-голям относителен дял са селата Сливарово - 81.8% и Бръшлян  80.9%. През 2016 г. 

населението на възраст 65+ години в общината е вече 1 140 д. (32.9%), което показва трайна тенденция 

към увеличаване на относителния му дял.  

В Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. като обезлюдяващи се 

територии са категоризирани землища с население под 100 души. В община Малко Търново, към 

31.12.2016 г. има 10 такива селища, от общо 13 в общината (или 77% от населените места в общината). 

Общината е сред най-засегнатите от обезлюдяване части в страната. 

Табл. 7. Население по възрастови групи към 31.12.2016 г. 

Населени места 
Брой Съотношение - % 

Общо 0 - 14 15 - 64 65+ 0 - 14 15 - 64 65+ 

Общо 3 460 405 1 915 1140 11,71 55,35 32,95 

с. Близнак 64 0 37 27 0,00 57,81 42,19 

с. Бръшлян 47 2 11 34 4,26 23,40 72,34 

с. Бяла вода 39 0 10 29 0,00 25,64 74,36 

с. Визица 51 3 29 19 5,88 56,86 37,25 

с. Граматиково 333 22 140 171 6,61 42,04 51,35 

с. Евренозово 32 0 13 19 0,00 40,63 59,38 

с. Заберново 98 1 51 46 1,02 52,04 46,94 

с. Звездец 526 135 306 85 25,67 58,17 16,16 

с. Калово 26 0 9 17 0,00 34,62 65,38 

гр. Малко Търново 2 139 242 1279 618 11,31 59,79 28,89 

с. Младежко 43 0 15 28 0,00 34,88 65,12 

с. Сливарово 10 405 1 915 1140 11,71 55,35 32,95 

с. Стоилово 52 0 37 27 0,00 57,81 42,19 

Източник НСИ, Текуща статистика  2013 г.  

2.2.8. Етно-демографска характеристика на населението  

Лицата, които са се възползвали от правото на доброволен отговор на въпроса за етническо 

самоопределение, са 89.4% от населението по данни от последното преброяване към 01.02.2011 г.   

Българската етническа група е първа по численост, като към 01.02.2011 г. 2 902 лица са се 

самоопределили като етнически българи. Те представляват 85.6% от всички лица в общината, при 

84.8% средно за страната и 80.5% за област Бургас. Относителният им дял в сравнение с данните за 

страната е с 0.8 процентни пункта повече. 

Табл. 8. Население по етническа принадлежност към 01.02. 2011 г.  

Населени места 

Брой лица, отговорили на 

доброволния въпрос за 

етническа принадлежност 

(общо) 

Етническа група 

Не се 

самоопределям Българска Турска Ромска Друга 

Общо 3390 2902 23 429 16 20 

гр. Малко Търново 2175 1990 17 140 8 20 
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с. Близнак 40 40 - - - - 

с. Бръшлян 44 42 - .. .. .. 

с. Бяла вода 4 .. - - .. .. 

с. Визица 46 8 .. 36 .. .. 

с. Граматиково 378 319 .. 57 .. .. 

с. Евренозово 17 17 - - - - 

с. Заберново 91 88 .. .. - - 

с. Звездец 485 286 4 195 - - 

с. Калово 31 31 - - - - 

с. Младежко 2 .. - - .. .. 

с. Сливарово 11 11 - - - - 

с. Стоилово 66 64 .. - .. .. 

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г.,  

Забележка: Данните са конфиденциални 

Ромският етнос е вторият по численост. Към 01.02.2011 г. ромите наброяват 429 души според 

самоопределянето на лицата, с относителен дял от 12.7%, при средно 4.9% за страната и 5.0% за област 

Бургас. Ромската общност е хетерогенна. Тя се състои от отделни групи, които се самоопределят по 

различен начин16 като българи, турци и роми и т.н. Хората от малцинствените групи в повечето случаи 

живеят в обособени квартали, които се характеризират с лоша инфраструктура, която на места липсва, 

наличие на незаконно строителство, бедност, ниска степен на образование, ранно отпадане на децата 

от училище, ниска степен на здравно обслужване, висока безработица, липса на спортни мероприятия 

и съоръжения за тяхното провеждане. Процесите на урбанизация не водят до възприемане на 

универсален начин на живот и поведение в обществото от тяхна страна.  

Ромското население е съсредоточено в с. Звездец 40.2% (195 д.), гр. Малко Търново 6.4% (140 д.), с. 

Граматиково 15.1% (57 д.) и с. Визица 78.3% (36 д.) 

Турската етническа група обхваща само 23 лица, или 0.7% от лицата, доброволно декларирали 

етническото си самоопределение, при 8.8% средно за страната. и 13.3% за област Бургас. 

2.2.9. Основни изводи: 

 За периода между двете преброявания през 2001 и 2011 г. общината има общ отрицателен 

прираст (-16.7%), или намалява със 758 души. В годините след 2011 г. тенденцията към 

намаляване на общото население на общината се запазва и към 31.12.2016 г. населението 

наброява 3 460 жители, което е със около 8.8% по-малко от това през 2011 г.  

 В общината има само три населени места (гр. Малко Търново, с. Звездец и с. Граматиково) с 

население над 100 жители. В демографско отношение това са населените места в които се очаква 

известно възпроизвеждане и положителни демографски тенденции. С. Звездец има значителен 

дял на ромско население, което е и причина за известно запазване на броя население и други по-

благоприятни демографски характеристики.  

 Във възрастовата група над 65 години се наблюдават неблагоприятни тенденции към 

завишаване на броя и, още по-лошо, макар и плавно, но завишаване на относителния дял спрямо 

общото население – от 30.8% в края на 2011 г., 31.5% към 31.12.2013 г., до 32.9% към 31.12.2016 

г.  

                                                 
16 Причините за тази ситуация се дължат на явленията “етническа мимикрия” (т.е. лица с ромска идентичност публично 

декларират друга, не-ромска идентичност). 

 Обратно на възрастовата група 65+, относителният дял на младото население (възраст от 0 до 

14 г., с потенциално заместващи функции), прогресивно намалява като общ брой и относителен 

дял спрямо общото население на общината от 12.6 % в края на 2011 г. до 11.7% в края на 2016 г.  

 Броят на жените във фертилна възраст. в общината е  (16.5% от общото население), като  само 

299  (48.9%) от тях са на възраст от 15 - 34 години;  

 Реално само в три населени места през последните години има раждаемост;  

 Смъртността е с много по-високи стойности от раждаемостта; 

 Естественият прираст през последните години е отрицателен; 

 Данните за вътрешната миграция на населението показват, че в общината има механичен 

прираст на ромско население; 

 Отрицателният естествен прираст е потенциален проблем за по-нататъшната жизненост на 

общината.  

Всички тези обобщени изводи водят до заключението, че общината е сред най-засегнатите от 

обезлюдяване части в страната, в която към 2013 г. 9 селища са с потенциал на обезлюдяващи се и едно 

от тях – с. Заберново, прогресивно намалява населението си и също се приближава до тази група.  

2.2. Икономическо развитие  

Анализите и оценките на икономическата база на община Малко Търново са подчинени на 

изискванията на разработването на общ устройствен план на общината. Изследванията за състоянието 

и оценките на потенциалите на социално-икономическия комплекс на общината, на характеристиките 

на икономическите и социалните функции на общината се обвързват с функционална система “Труд”. 

2.2.1. Обща характеристика 

Прилагането на секторно-отрасловия подход в аналитичните проучвания на икономиката на общината 

дава възможност да се разкрият по-добре особеностите в развитието на икономическите дейности в 

зависимост от спецификата на отделните сектори. С оглед изясняване ролята и значението на отделните 

сектори в икономиката на общината е необходимо първоначално да се даде комплексна характеристика 

на развитието на икономиката на община Малко Търново.  

По предоставените данни от ТСБ Бургас през 2014 г., икономическият профил на общината има 

следната характеристика: 

Табл. 9. Основни показатели за икономическото развитие на община Малко Търново 

Показател 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Брой стопански субекти 119 119 133 

Произведена продукция- х.лв. 8247 7144 6824 

Нетни приходи от продажби-х.лв. 9120 9335 12301 

Заети и наети – брой 675 522 457 

Материални дълготрайни активи- х.лв. 6435 26950 29246 

Източник: ТСБ Бургас, 2014 г. 



 

18 
 

 ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО, ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ 

Фиг. 6. Динамика на основните икономически показатели в община Малко Търново за периода 

2010-2012 г. в хил. лв. 

 

Видно от горната таблица за периода  2010 – 2012 г. се увеличава броят на стопанските субекти в 

общината, нетните приходи от продажби и материалните дълготрайни активи. Намаляват обемът на 

произведената продукция и броят на заетите лица. За разгледания период произведената продукция в 

общината намалява с 18%. Равнището на безработица към 30.04.2014 г. в общината е 12%, което е в 

границите на средното за страната. Дейностите, които формират над 90% от общия обем на 

реализираните нетни приходи от продажби в община Малко Търново, са: „Търговия; ремонт на 

автомобили и мотоциклети” и други дейности от сектора на услугите, „Производство и разпределение 

на електрическа и топлинна енергия” и „Селско и горско стопанство”. 

Финансовата и икономическа криза оказва своето негативно влияние през последните четири години. 

Реално в общината тя започва по-рано, като съдбата на част от закритите стопански единици е 

предопределена от други фактори. Развитието на всички отрасли е повлияно негативно от тази криза, 

но най-силно са засегнати строителството и промишлеността (Табл. 10) 

2.2.2. Фирмена структура на икономиката на община Малко Търново 

На територията на община Малко Търново през 2012 г. активна стопанска дейност са извършвали 133 

фирми, които са както дружества с регистрация в община Малко Търново, така и такива, които 

извършват дейност на територията на други общини. 

В община Малко Търново, най-голям е броят на фирмите от сектора на услугите в категорията 

„Търговия и ремонт на автомобили“ – 45 бр., ресторантьорство – 20 бр., следвани от тези в „Селско и 

горско стопанство” – 34 бр. Движеща сила в икономиката на община Малко Търново са микро 

предприятията с персонал до 10 човека и малките предприятия. 

Анализите на икономическото развитие в стратегически документи, разработени за община Малко 

Търново показват, че най-голям потенциал за развитие има селското стопанство – еко земеделие и еко 

животновъдство, познавателен, културен и еко туризъм, пчеларството, събирането, съхранението и 

обработването на гъби, горски плодове и билки. Това са икономически дейности, които съответстват 

на съвременните изисквания за устойчиво използване на местните ресурси и съвместими със статута 

на природозащита на територията на общината, която притежава огромна консервационна стойност.  

                                                 
17 Данни на Общинска служба „Земеделие” 

2.2.3. Анализ на секторната структура на икономиката 

Селско стопанство 

По данни от ТСБ в структурата на поземлените ресурси на община Малко Търново от общо 783 672  

дка, земеделската земя е 181 879  дка17 или 23.2% от общата територия. 

Растениевъдство 

Обработваемата земеделска земя е 112 017  дка, представляваща 61,6% от земеделските територии. 

Характерното за обработваемите земи е, че са от нисък категориен клас 5 – 8, който отразява и 

естественото им плодородие. Това е довело до изоставянето на част от земеделските земи,  особено 

тези, намиращи се на наклонени терени. Земеделските парцели са малки, което не позволява ефективна 

обработка.  

Фиг. 7. Видове земеделски площи по начина на трайно ползване 
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Табл. 10. Икономически дейности (А21) 
Предприятия 

Произведена 

продукция 

Приходи от 

дейността 

Нетни 

приходи от 

продажби 

Разходи за  

дейността 

Заети 

лица 

Наети 

лица 
ДМА 

Брой Х  и  л  я  д  и    л  е  в  о  в  е Б р о й х . л  в. 

2010 

ОБЩО ЗА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 119 8 247 11 002 9 120 11 509 396 279 6 435 

A Селско, горско и рибно стопанство 34 5 513 6 395 5 403 6 829 189 147 4 235 

C Преработваща промишленост 5 1 166 945 .. 919 14 9 479 

D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива .. .. .. .. .. ..  .. 

F Строителство .. .. .. .. .. ..  .. 

G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 42 931 2 409 2 276 2 601 111 76 624 

H Транспорт, складиране и пощи 5 39 41 41 30 6   

I Хотелиерство и ресторантьорство 18 228 290 228 307 25 13 552 

L Операции с недвижими имоти ..     ..  .. 

M Професионални дейности и научни изследвания 3 .. .. .. .. .. .. .. 

P Образование .. .. .. .. .. .. ..  

Q Хуманно здравеопазване и социална работа 5 74 341 74 322 38 .. .. 

S Други дейности .. .. .. .. .. ..   

2011 

ОБЩО ЗА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 119 7 144 10 393 9 335 10 444 325 197 26 950 

A Селско, горско и рибно стопанство 26 3 427 3 951 3 603 3 791 102 68 4 459 

C Преработваща промишленост 5 .. 655 617 .. 19 .. .. 

D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 4 .. .. .. .. 6 .. 18 546 

F Строителство .. .. .. .. ..    

G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 45 596 2 627 2 490 2 741 110 72 606 

H Транспорт, складиране и пощи 5 29 32 32 24 6   

I Хотелиерство и ресторантьорство 21 149 249 249 266 32 14 710 

L Операции с недвижими имоти .. .. .. .. .. ..   

M Професионални дейности и научни изследвания .. .. .. ..  ..   

P Образование .. .. .. .. .. .. .. .. 

Q Хуманно здравеопазване и социална работа .. .. .. .. .. .. ..  

S Други дейности 5 92 382 92 356 41 .. 118 

A Селско, горско и рибно стопанство .. .. .. .. ..   .. 

2012 

МАЛКО ТЪРНОВО 133 6 824 13 668 12 301 13 745 289 168 29 246 

A Селско, горско и рибно стопанство 34 1 035 1 651 1 191 1 541 66 25 2 246 

B Добивна промишленост ..  ..  ..   .. 

C Преработваща промишленост 8 369 538 458 556 9 .. 2 358 

D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 4 3 654 3 759 3 654 4 125 13 .. 21 398 

F Строителство .. .. .. .. ..   .. 

G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 45 1 110 6 537 6 277 6 440 111 74 769 

H Транспорт, складиране и пощи 4 21 22 22 20 4   

I Хотелиерство и ресторантьорство 20 172 360 292 361 32 15 522 

J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения .. .. .. .. .. ..   

L Операции с недвижими имоти 5 181 182 127 .. ..  .. 

M Професионални дейности и научни изследвания .. .. .. .. .. 4 ..  

Q Хуманно здравеопазване и социална работа 5 151 468 152 415 45 .. 119 

R Култура, спорт и развлечения .. .. .. .. .. .. .. .. 
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Независимо от така цитираните данни трябва да се каже, че е голям делът на постоянно затревените 

ниви, отглеждат се малко картофи, фуражни култури и трайни насаждения (овощни градини и лозя). 

Семейните градини в земеделските територии са под 100  декара, а броят на стопаните, занимаващи се 

с тях са 200. 

Табл. 11. Разпределение на земеделските територии по землища 
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Обща площ дка. 

Земеделски 

територии 
18913 8842 8988 9932 16848 7344 18738 5189 32628 3925 8146 21298 21088 

Ниви 11746 441 7371 7230 2303 3865 15448 427 27522 2143 4898 8587 17560 

Трайни 

насаждения 
- 14 - - 10 8 - 2 303 4 - 9 993 

Естествени 

ливади 
- - - - - - - - 672 - - 398 63 

Мери, 

пасища 
4009 7725 929 1767 13322 2884 3386 4083 576 1076 1928 5195 1075 

Разсадници             67 

Земи по §4 

от ЗСПЗЗ 
            164 

ДГС „Малко Търново” 2014 г. 

Животновъдство 

Традиционен в миналото, отрасълът макар и трудно, продължава да дава облик на аграрния сектор в 

общината. Характерното за него е преобладаващото затворено семейно стопанство.  Въпреки факта, че 

има стопани, отглеждащи по-голям брой животни, в  общината няма регистрирани (сертифицирани) 

ферми по Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн. ДВ бр. 87/2005 г., посл. изм. ДВ 

бр.58/26.07.2016 г.) Това се дължи на факта, че те не могат да покрият законовите критерии. 

Разпределението на отглежданите животни по видове в общината са както следва: 

Фиг. 8. Отглеждани животни в община Малко Търново по видове 

 

Отрасъл „Селско стопанство” има най-големи шансове в община Малко Търново да се  превърне в 

стимул за известен икономически  подем, респективно за заетост и повишаване доходите на 

населението. Тази идея е от огромно значение за развитието на общината, но изисква допълнително да 

се извърши анализ на местните традиции в отрасъла и съвременните тенденции, вкл. и тези по 

отношение на начина и стил на живот, начин на хранене, развитие на идеи за биологично земеделие, 

отглеждане на биокултури и/или за пермакултура.   

Създаването на регионална марка „Странджа” за качество е особено важна за територията  и 

икономиката на общината, тъй като тя извежда на преден план връзката с конкретна територия, ценна 

по отношение на произхода на продуктите и услугите.  Регионалните марки за качество могат да служат 

като значими популяризиращи фактори на териториалната, местната и регионалната идентичност, 

както и да допринасят за опазването, предаването и популяризирането на местните и регионалните 

традиции, историята и специфичните териториални характеристики, което ще спомогне за 

подобряването на конкурентоспособността и привлекателността на района на община Малко Търново. 

Продуктите, които могат да защитят такава марка са: мед (билков и манов); млечни продукти от козе, 

биволско, овче и краве мляко; био месо и др. 

Горско стопанство 

Развитието на тази дейност от Първичния сектор на икономиката е обусловена от факта, че 75,5%  от 

територията на общината представляват горски територии.  Стопанисването на горите в общината се 

осъществява от две стопански единици – ДГС „Малко Търново” и ДЛС „Граматиково”. 

Общата площ на горските територии управлявани от ТП „ДГС-Малко Търново" е 21 523 ha. То 

осъществява дейността си изцяло в територията на общината. Основните показатели на горското 

стопанство са дадени в следващата таблица: 

Табл. 12. Основни показатели в горското стопанство 

Показател Ниво Година 

1.Горски площи общо, в т.ч. по видове — 21523 ha Стопанство 2014 

широколистни —19099 ha Стопанство 2014 

иглолистни — 2424 ha Стопанство 2014 

2.Средства/резултати от стопанска дейност —   

в натурални показатели  2011 

2011 г. -10925 m3  2012 

2012 г.- 28518 m3 Стопанство 2013 

2013 г. - 26283 m3   

като кон. резултат (хил. лв.)   

2011 г.— 37 хил. лв.   

2012 г. - 399 хил. лв.   

2013 г. - 186 хил. лв.   

3. Заети/наети от община   

Малко Търново Стопанство  

2011 г. - 25 бр.  2011 

2012 г.  – 35 бр.  2012 

2013 г. – З6 бр.  2013 

Източник: ДГС „Малко Търново”, 2014 г. 

Най-често срещащите се дървесни видове са дъб - благун и зимен дъб, източен бук, цер, габър, 

трепетлика и т.н. От растителните видове на територията на стопанството се срещат - странджанската 

зеленика, странджанска боровинка, калуна, странджанско бясно дърво, обикновен тис и др. 

3,54% 2,36% 0,74%

8,88%

5,08%

5,76%

23,39%
18,21%

32,04%

Говеда-общо

Млечни крави

Биволи - общо

Овце

Кози

Свине - общо

Кокошки- носачки

Пилета за угояване

Пчелни семейства
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Икономическите резултати са на база продажба на дърва за огрев и залесителни дейности. 

Фиг. 9. Горски фонд между с. Граматиково и Царево 

Общата ловностопанска площ е 31 038 ha, а площта на горската територия - 21 105  ha. Най-

характерните представители на животинския 

свят, обект на лов в района на стопанството са 

благороден елен, дива свиня, сърна, вълк, лисица, 

чакал, дива котка и горски бекас. Годишният план 

за отстрел през последните години е следният: 

 Благороден елен - 13 бр. (в т. ч. - 3 трофейно 

зрели мъжки) 

 Елен лопатар - 2 бр. 

 Сърна - 34 бр. (в т. ч. - 12 трофейно зрели 

мъжки) 

 Дива свиня - 238 бр. (в т. ч. - 22 трофейно зрели 

мъжки) 

ДЛС „Граматиково” 

Годишното ползване на дървесина в стопанството е около 32 000 mЗ. На територията на ТП ДЛС 

„Граматиково" се намира горски разсадник - дендрариум на редки и екзотични растителни и дървесни 

видове. 

Табл. 13. Ловностопанска площ 

Показател Площ (ha)  Година 

1. Горски площи, ш т.ч. по видове 21105  2014 г. 

широколистни 18218  2014 г. 

иглолистни 501  2014 г. 

смесени -  2014 г. 

други....(в разбивка или общо други) Издънкови 2371 2013 г. 

 нискостъблени 15 2013 г. 

2.Средства/резултати от стопанска 

дейност - в натурални показатели и като 

икон. резултат (хил. лв.) 

- 82 хил. лв.   

 -60 хил. лв.  2012 г. 

 + 239 хил. лв.  2013 г. 

3.Заети,наети, самонаети от община 

Малко Търново 
Няма   

Източник: ДЛС ”Граматиково”, 2014 г. 

Вторичен сектор  

Добивна, преработваща промишленост и строителство 

В предишни години на територията на община Малко Търново са се развивали минно дело, (имало е и 

обогатителна фабрика), предприятие за добив на мрамор, завод за електроника, строително 

предприятие, дърводобив, завод за битова химия и козметика и др.  

Днес в общината почти не функционират стопански субекти. Като такива са регистрирани малки 

дървообработващи единици и два соларни парка. Ако се съди по броя на заетите в тях – 22 души, те 

практически не създават заетост. 

Единственият шанс за отраслите от сектора в бъдеще е създаване на малки „бутикови“ предприятия за 

преработка на мляко, месо и мед, елемент на бъдещия регионален продукт със запазена марка. 

2.2.4. Туризъм 

В община Малко Търново има уникално съчетание на природен и исторически потенциал, който е 

основа за развитие на туризма в различните му форми на проявление. За състоянието на отрасъла в 

общината може да се съди основно както по броя на леглата, така и по броя на реализираните нощувки.  

Табл. 14. Основни показатели за развитие на туризма в община Малко Търново към 31.12.2016 г.  

Места за 

настаняване 
Легла 

Легло 

денонощия 
Стаи 

Реализирани 

нощувки 

Пренощували 

лица 

Приходи от 

нощувки лв. 

6 161 36 111 77 11 761 1 440 245 436 

Източник: НСИ 

Реално в общината осъществяват дейност и 26 къщи за гости, един семеен хотел и един пансион. 

Дори с ограничената дейност на всички обекти за настаняване, става ясно, че територията не е добре 

популяризирана и не са намерени всички лостове за валоризация на територията по отношение на 

развитието на туризма в общината. За повишаване на икономическите и социални резултати от тази 

дейност и за постигане на социален и културен ръст на икономиката в резултат на това, туризмът трябва 

да се превърне във водещ в общинската икономика.  

В този смисъл, отделните дейности (археологически разкопки, реставрации, реконструкции на обекти 

на културното наследство, опазване, рекламна дейност, промоции и др.) са стъпки  в един интегриран 

план за развитие на туризма в района, който да  превърне едно достойно наследство (природно и 

историческо) в ценен ресурс, способен да активира механизма за местно развитие и по този начин да 

генерира: 

 повишаване на инвестициите в общината; 

 създаване на работни места и увеличаване на заетостта; 

 увеличаване на доходите, реализирани на база повишаване на броя на туристите; 

Развитието на културния туризъм, обвързан с маршрутно познавателния в природни среди, ловния и 

др. форми на туризъм се очаква да доведе до привличане на посетители и високо квалифицирани 

специалисти; на финансови ресурси; до разкриване на туристически фирми и създаване на бизнес 

възможности за предприятия от другите сектори на икономиката, традиционно съпътстващи 

развитието на туризма. 

Общината, нейните граждани и стопанските субекти могат и трябва да разчитат на четири конкурентни 

фактора – история, изкуство и култура, традиции и еногастрономия – валоризирайки най-силните им  

характеристики в общината.  

Туризмът трябва да  е звено от регионалния продукт „Странджа”. При разработването на Общия 

устройствен план на община Малко Търново ще се търси възможност за реализация на ЛоКуС 8: 

Странджа планина, като елемент от Стратегическия план за развитието на културния туризъм в 

България. Той отчита  значителния потенциал по отношение на екологичния и културен сектори 

благодарение на природните, историко–културните и пейзажни ресурси.  

Междувременно Съветът по туризъм в общината освен идеи има и разработени маршрути, подготвени 

водачи и умело популяризира дейността в рамките на общината. 
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За развитието на туризма на територията на община Малко Търново съществена роля има и Дирекцията 

на Природния парк „Странджа“, която е насочила част от своите проекти към развитието и промоцията 

на туризма като водещ отрасъл в икономиката на общината. Планирано е изграждането на 

допълнителни маршрути, които ще „затворят“ поредицата от обиколни маршрути и ще доразвият 

цялостно системата от културни, „зелени“, велосипедни, поклоннически, исторически и религиозни 

маршрути. 

При планиране развитие на туризма в Общия устройствен план на общината са отчетени и поредицата 

от проекти на Българската фондация за биоразнообразие. За маркиране на зоните, маршрутите и 

обектите е използвана създадената по настоящия проект ГИС база данни за да се избегне натоварване 

на най-чувствителните от екологична гледна точка места 

2.3. Райони със специфични проблеми  

Районите със специфични проблеми обхващат териториите със специфични регионални или локални 

проблеми, произтичащи от специфичния им статут или състояние. В тази група попадат териториите 

за опазване на природните и културни ценности, нарушените територии, в резултат на човешка 

дейности или на природни явления и бедствия, териториите в риск, вкл. икономически, демографски, 

социален, екологичен. Някои от тези райони се припокриват и това произтича преди всичко от факта, 

че почти цялата община е под защитата на режимите на природния парк.   

Защитените територии в обхвата на община Малко Търново, покриват почти цялата й площ и се 

опазват както по силата на Закона за защитените територии (обн. ДВ бр. 133/1998 г., изм ДВ бр. 

96/01.12.2017 г.), така и на Закона за биологично разнообразие (обн. ДВ бр. 77/2002 г., посл. изм ДВ бр. 

76/19.09.2017 г.). Това са Природен парк „Странджа“, резерватите „Средока“, „Витаново“ и 

„Узунбуджак“, защитените местности и природните забележителности, защитените зони Натура 2000, 

анализирани подробно в частта за националната екологична мрежа. Общата им площ възлиза 99.7%. от 

територията на общината.  

Основните проблеми на тези територии, които са в обхвата на задачите от Общия устройствен план на 

общината, са свързани с тяхното опазване, с недопускането на застрояване в нарушение с изискванията 

на природозащитното законодателство и създаване на предпоставки за пълноценното развитие на 

допустимите дейности. Едновременното разработване на Общия устройствен план на общината и на 

проекта за План за управление на Природен парк „Странджа“ дават възможност за по-добро 

съгласуване и координиране на приоритети, мерки, режими, проектни предложения и показатели за 

устройство на територията.  

В тази група попада и територията, върху която е разположено с. Бръшлян и неговата охранителна зона 

от 250 m. Селото е обявено за „Архитектурно–исторически резерват“ с Разпореждане на МС №  

93/04.02.1982 r., публикувано в ДВ 6p.3/04.02.1982 r. В охранителната зона се спазват режимите, 

предвидени с документа за определяне на статута и последвалите промени през годините. Най-важната 

задача на ОУПО Малко Търново е да не допуска нарушаването на характера и мащаба на средата.  

Увредените/замърсени територии в обхвата на община Малко Търново са с малък относителен дял в 

баланса на територията или само 0,01 % от територията на общината. Това са терени, предимно 

засегнати от добивна дейност, за част от които има проведена рекултивация, както и терени за 

депониране на отпадъци, също подлежащи на рекултивация след закриване.  В тази група попадат и 

                                                 
18 http://gis.mrrb.government.bg/KGR. http://varna.geozashtita.bg/category/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/  

терени, засегнати от негативни геоложки и хидрогеоложки процеси и явления, между които свлачища, 

срутища, наводнения, водна и ветрова ерозия.  

Идентифицирането на този вид територии е извършено въз основа на данните от Картата на 

възстановената собственост (КВС) и от Кадастралната карта на землището на Малко Търново. 

Използвана е и допълнителна информация от анализи на публикувани одобрени проекти. 

Специфичните им проблеми са свързани с ограничаване на негативните въздействия на нарушенията 

на средата, на геоложката основа и почвите за да се подобри качеството на атмосферния въздух и да се 

намали замърсяването, включително и на водите.  

С цел да се следи състоянието на околната среда след преустановяване дейността на флотационната 

фабрика  се извършва наблюдение на замърсяването на почвите с тежки метали от минно-добивната 

дейност, в близост до хвостохранилището край гр. Малко Търново.  

Наличието на терени, засегнати от ерозия е сравнително ограничено, поради високата лесистост, а в 

зоните на пасищата и на местата с по-ограничена почвена покривка разпространението на ерозионните 

процеси също се ограничава посредством режимите за ползване, предвидени в действащото 

законодателство. 

Териториите, засегнати от свлачищни процеси, предимно край пътищата, също са с ограничена площ 

и данните за техния анализ и оценка са предоставени от „Геозащита Варна“ ЕАД и са отразени в схемата 

за Екологичното състояние на средата. От декември 2017 г. Министерството на регионалното развитие 

и благоустройството е предоставило на свободен достъп актуалните данни за наличните свлачища в 

страната18. Анализът на тази информация показва, че към края на 2017 г. на територията на общината 

засегнатите категории са съсредоточени в землището на с. Звездец.    

Териториите за регламентирано депониране на отпадъците са общинското депо в землището на Малко 

Търново и селските сметища при селата Звездец и Граматиково, които са и най-големите села в 

общината по брой на населението. Тези сметища обслужват и съседните села. Основните проблеми на 

този вид нарушени територии са както естетически, така и екологични, за преодоляването на които се 

прилагат традиционните мерки, които се изискват съгласно действащото законодателство.  

Състоянието на нарушените територии в обхвата на община Малко Търново са изследвани в частта за 

състоянието на околната среда, с цел в Общия устройствен план на общината да се идентифицира по-

точно тяхното разположение и да се предвидят адекватни мерки за възстановяване и рекултивация. 

Тези мерки и устройствени режими, заедно с препоръките на експертите, изготвящи Екологичната 

оценка на ОУПО ще създадат предпоставки за подобряване на качеството на околната среда и ще 

повишат привлекателността на територията за развитие на туризма и отдиха.  

Застрашените от природни рискове територии в конкретния случай за територията на община Малко 

Търново са териториите, предимно застрашени от наводнения, в близост до реките. В ПУРН 2016 – 

2021 г. за Черноморския речен басейн като най-застрашени територии са идентифицирани зоните в 

землищата на селата Младежко, Близнак и Евренозово. Това е най-актуалната тема в страната през 

последните години, която заема централно място в проучванията на Световна банка за подготвяната 

Национална стратегия за адаптиране към климатичните промени. За тази цел са използвани данните от 

Предварителната оценка на риска от наводнения, изготвен през юни 2012 г. от Басейнова дирекция 

Черноморски район (БДЧР)19. За територията на общината са анализирани данните за т.нар. ХV 

19 Предварителна оценка на риска от наводнения в Черноморски басейнов район1 гр. Варна, юни 2012 г., БДЧР: 

http://www.bsbd.org/UserFiles/File/Copy%20of%20BSBD_PFRA_v2.pdf 

http://gis.mrrb.government.bg/KGR
http://varna.geozashtita.bg/category/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/
http://www.bsbd.org/UserFiles/File/Copy%20of%20BSBD_PFRA_v2.pdf
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проектна единица и за намиращите се там Южнобургаски реки, река Велека и река Резовска и водните 

тела. От изброените общо 68 наводнения само 24 са оценени като наводнения със значителен риск. От 

тях 64 са по р. Велека и 21 бр. от тях са значителни, от които 9 на територията на община Малко 

Търново, а именно:   

 м. „Ковач” до с. Звездец на р. Велека и на р. Айдере през 2006 г.;  

 гр. Малко Търново на р. Айдере през 2006 г.; 

 с. Стоилово на р. Айдере през 2006 г.; 

 м. „Тракийски лагер” до с. Стоилово на р. Велека през 2006 г.; 

 м. “Качул” до с. Граматиково на р. Дяволски дол през 2006 г.; 

 с. Младежко на р. Младежка, ляв приток на р. Велека през 2006, 2008 и 2009 г.; 

От тези данни става ясно, че най-често значителни наводнения е имало при с. Младежко по р. 

Младежка, което прави тази територия особено рискова. Това налага да се предвидят мерки за контрол 

и управление на риска. 

По поречието на р. Резовска няма отчетени значителни наводнения за изследвания период. Повечето 

големи наводнения, отбелязани в териториите около по-големите реки, са предимно в общините, 

разположени на Черноморското крайбрежие, в близост до устията им.  

Опорната хидрометрична мрежа на поречията в БДЧР се състои от 3 действащи хидрометрични 

станции, на една от които наблюдението се извършва от дежурен хидронаблюдател. 

Фиг. 10. Схема на териториите с риск от наводнения в община Малко Търново.  

 

                                                 
20 International Strategy for Disaster Reduction, http://www.unisdr.org/who-we-are/what-is-drr 

Източник БДЧР, 2014 г. 

В тези зони, които са застрашени от природни рискове ОУПО се опитва не само да ограничи 

застрояването, но и да предложи такива устройствени режими, които, в съответствие със съвременните 

изисквания на Международната стратегия за намаляване на риска на Обединените нации (UNISDR)20, 

да гарантират правилното идентифициране на факторите, интелигентно управление и земеползване и 

намаляване на броя на хората и обема на собствеността, изложени на риск.  

Друг съществен риск за цялата урбанизирана територия е рискът от обезлюдяване, или демографският 

риск, който води след себе си и социални рискове. Анализът на демографската динамика в страната за 

целите на Националната концепция за пространствено развитие, както и този за целите на ОУПО Малко 

Търново показват, че това е една територия, която  е сред най-силно и бързо обезлюдяващите се в 

страната. За да се спрат или редуцират тези процеси ОУПО предлага  възможности за развитие на 

територията, независимо от ограничителните режими на защитените територии и зони. Без да ги 

нарушава и без да застрашава екологичното равновесие и европейски значимото биоразнообразие, 

колективът, работещ по плана търси в Предварителния проект разумните компромиси, които  да 

създадат предпоставки за задържане на населението и привличане на интерес не само от туристи, но и 

от млади хора, които трайно да се заселят в общината. Постигането на тези цели е възможно 

благодарение на богатите природни и културни ценности, от все още съществуващите традиции, които 

трябва да бъдат съхранени.  

3. ТЕРИТОРИАЛНИ ПРОУЧВАНИЯ 

Териториалните проучвания за община Малко Търново обхващат анализ и оценка на природни и 

антропогенни компоненти на средата и състоянието на околната среда. Те са изготвени въз основа на 

предоставените от общината и от Дирекция на Природен парк „Странджа“ данни, наличната 

информация от архива и базата данни на Националния център за териториално развитие ЕАД, 

анализираните накратко стратегически и планови документи за територията на страната, района, 

областта и общината в предходната част от Обяснителната записка, достъпни на официални сайтове и 

реферирани в текста.  

3.1. Природни компоненти  

Поради наличието на раздел за състоянието на околната среда към настоящата обяснителна записка, 

както и на Екологична оценка, която е неотменна част от ОУПО, природните компоненти на 

територията на община Малко Търново в този раздел са разгледани накратко. Анализ и оценка на 

природните компоненти присъства и в почти всички документи, разработени през последните години 

за територията на общината – Общински план за развитие, Стратегия за опазване на околната среда, 

проектът за План за управление на ПП „Странджа“ (1999 – 2003 г.) и др. Със синтезираното  

представяне на природните компоненти се цели да се внесе яснота и да се направи по-добра обосновка 

относно избраната концепция за пространствено развитие и устройство на територията.   

Релефът на община Малко Търново се характеризира със сравнително малка надморска височина, със 

силна разчлененост, характерни заоблени форми и значителна визуална атрактивност и естетическа 

стойност. Характерът му е хълмист и нископланински. Преобладават териториите с надморска 

височина от 200 до 600 m, които заемат площ от около 60%.  Около 38% от територията е с надморска 

http://www.unisdr.org/who-we-are/what-is-drr
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височина от 0 до 200 m. Най-високият връх в общината и съответно в българската част на планината 

Странджа, вр. Градище е разположен на юг от гр. Малко Търново и е с надморска височина от 709 m.  

Вертикалното разчленение на релефа в общината е 50-200 m/km2, а хоризонталното разчленение е 1.0- 

3.0 km/km2, като преобладава релефът с разчленение от 2.0 до 2.5 km/km2.  

За територията на общината са характерни силно врязаните речни долини на протичащите реки, с 

фрагментарно развити речни тераси и увеличаващи своята широчина в долните течения речни долини, 

където често едно след друго следват живописни меандри.  Характерни са и карстовите форми – кари, 

въртопи, понори, каверни и различни по форма пещери, особено привлекателни за развитие на пещерно 

дело и туризъм. Най-характерните райони от този тип са в близост до селата Младежко, Бръшлян и 

Бяла вода, до гр. Малко Търново, както и в м. Узунбуджак.  

Климатът на община Малко Търново се определя от разположението на територията в южната част 

на страната, от релефа и надморската височина и относителната близост до морето. Съгласно 

климатичното деление на България общината попада в Континентално-средиземноморската 

климатична област, Южнобългарска подобласт, в Странджански климатичен район. Климатът се  

формира под континенталното влияние от запад и север, и донякъде от средиземноморското влияние в 

южните части на общината и от черноморското влияние от изток. Той има преходно-средиземноморски 

характер със зимен максимум и летен (августовски) минимум на валежите и сравнително високи 

средногодишни температури. Във високите части на планината се очертава втори максимум през май-

юни, който е резултат от континенталното влияние. Поради глобалните промени в климата и 

нормалните метеорологични цикли, през последните 15 години се отбелязва намаляване на валежите с 

около 15%, като на това се дължат и  летните и зимни засушавания.  

Фиг. 11. Връх Градище, община Малко Търново 

Валежите са предимно от дъжд, те са над 

средното количество за страната. Измерените 

средно годишни стойности на валежите за М. 

Търново са 969 mm, а за Граматиково 859 mm.  

Месечната динамика на валежите се 

характеризира с два максимума – през юни и през 

август. През зимния сезон се наблюдават валежи 

и от сняг, а броят на дните със снежна покривка 

варира от 20 до 50 дни.  Максималната дебелина 

на снежната покривка, измерена през м. януари в 

гр. Малко Търново достига 120 cm, а средната, за 

същия период 30 cm. Първите снеговалежи се 

отбелязват в средата на м. ноември, а стопяването 

на снега – в средата на м. април. Влажността на въздуха е сравнително висока и достига до 75%, по 

данни от станцията в Малко Търново. 

Преобладават северните ветрове, тяхната посока и честота са показани чрез розата на ветровете във 

всички графични материали на Предварителния проект на ОУПО. Средната годишна скорост на вятъра 

                                                 
21 Решение № 153 от 24.02.2012 г. за обявяване Списък на курортите в Република България и определяне на техните 

граници 

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=0C41648713E083B226F9BED3CA87772E?idMat=62122 

за района на Малко Търново е 1.4 m/s. За месец януари са характерни северните ветрове с честота 28.4, 

а за м. юли североизточните ветрове с честота 26.9.  

Климатът на община Малко Търново се характеризира с благоприятен температурен режим. Най-

високите януарски температури на въздуха достигат до 1.4оС. Абсолютните минимални температури 

на въздуха за Малко Търново са сред най-високите за страната -22.3оС. Максималните температури 

достигат високи граници – над 40оС. Температурите постепенно намаляват към високите части на 

планината.  

За общината са характерни още късното настъпване на първия есенен мраз, най-рано в началото на 

октомври и ранните последни проявления на пролетния мраз в началото на м. май. За териториите 

около Малко Търново, за по-високите части от планината и по поречията на реките са характерни 

честите и сравнително дълготрайни мъгли.  

Благоприятните биоклиматични условия в общината са предпоставка както за развитие на 

климатолечение, свързано с алергични и белодробни заболявания, така и за отглеждане на 

разнообразни топлолюбиви култури. Това е и сред мотивите гр. Малко Търново да бъде обявен за 

климатичен планински курорт от местно значение със Заповед № РД-15-778 на МНЗ от 1981 г.21 

В геоложко отношение Странджа попада в  преходна област между младите алпийски образувания на 

север (Стара планина) и стария Тракийски масив на юг (Родопите). Тя се схваща като част от сложно 

устроения странджански антиклинорий, който се състои от по-малки гънкови структурни единици, 

процепени от разседи, и вместени в ядрата им плутонични маси. Денудационните процеси дълбоко са 

разкрили изграждащите ги скали. Смята се, че по западната граница на Странджанската област минава 

т. нар. Маришки шев. Скалният състав на планината е много разнообразен – богата палитра от магмени 

(плутонични) скали (габро, диорити, монцонити, гранит и др.), които са процепени от по-млади 

вулканогенни материали (андезити, туфобрекчи и др.), изграждащи по-голямата част от бреговата 

ивица на планината. Широко разпространение имат и седиментните скали – пясъчници, аргилити, 

мергели, глинести варовици и т.н.  

Странджа е била подложена на бавно поетапно диференцирано издигане през неогена и кватернера и 

потъване в съседните депресионни области – формирали са се староплиоценски, младоплиоценски и 

вилафрански заравнени повърхнини, които заемат стъпаловидно разположение една спрямо друга и 

понижават височината си на север към Бургаската низина. Те са покрити с изветрителни кори и добре 

развити почви. Върху тях са обработваемите земи и най-хубавите гори. Големите реки са образували 

доста значими долинни разширения, в които са се запазили остатъци и от кватернерни речни тераси. 

Скалните разновидности, с изключение на тънкия почвен слой в близост до речната система, са 

представени от варовици с триаска възраст. Присъствието на тези варовици обуславя и наличието на 

карстова система в района. Всички карстови образования в района са разположени от лявата страна 

(южна посока) на река Младежка. 

Варовиците са дефинирани като Малкотърновска свита (Чаталов, 1985а), като названието произлиза от 

близко намиращия се гр. Малко Търново. Типовият разрез се намира в местността Магарешки баир, 

северозападно от с. Бръшлян. Малкотърновската свита лежи чрез дислокационна навлачна граница 

върху юрските скали от Източнотракийската група. Свитата е изградена от мрамори и 

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=0C41648713E083B226F9BED3CA87772E?idMat=62122
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прекристализирали в различна степен варовици. Мраморите са сиви, бели, розови или с ивичеста 

текстура, обусловена от редуването на различно оцветени ивици. Те са обикновено средно и дебело 

наслоени. Под микроскопа се наблюдават структури с различна големина на зърната, определящи 

наличието на едрозърнести до финозърнести структури с реликти от микрит. В мраморите и варовиците 

рядко се наблюдават единични прерези от криноиди, дасикладацеи и бивалвии. Определени са само 

няколко конодонта, които показват среднотриаска възраст. Дебелината на Малкотърновската свита 

достига до 800 m. Разпространена е като широка ивица между гр. Малко Търново и с. Варовник. 

Друг характерен момент в геоложко отношение е Липачка свита, чието название произлиза от  Липачки 

дол (северно от с. Граматиково). Типовият разрез се намира южно от с. Кондолово в м. „Св. Елена”. 

Липачката свита лежи върху Кондоловската свита и се покрива от Граматиковската свита. Варовиците 

са главните скали. Те са прекристализирали в различна степен. Второстепенни скали са пясъчниците и 

глинестите шисти. Характерно за строежа на разрезите е ритмичното редуване на тези скали. 

Пясъчниците се редуват с глинести шисти и образуват пакети с флишоподобен строеж. Смята се, че 

варовиците и турбидитните пакети са дълбоководни морски образувания на открито море. Дебелината 

на Липачката свита достига до около 1000 - 1500 m. Тя се разкрива като две ивици – северна (от района 

на с. Бяла вода до района на с. Индже войвода) и южна – от с. Младежко до с. Звездец.  

Геоморфоложкото развитие на релефа през плиоцена е свързано с две епейрогенни издигания. Тези 

два планационни етапа се потвърждават от добре изразените две денудационни нива в планината с 

понтийска (на около 450 m н.в.) и левантийска (на 300 m н.в.) възраст. Ритмичните издигания през 

кватернера и диференцираната екзогенна дейност на реките са спомогнали за формирането на 

съвременната долинна мрежа и серията от речни тераси. Пълният спектър на тези тераси дава 

възможност да се разкрият цялостно етапите в полицикличното развитие на релефа през кватернера. Те 

са сравнително добре запазени върху устойчивия субстрат на андезитите и върху силно изпечените от 

бившата вулканска ерупция сенонски варовици и мергели. 

Основните скали в Странджа са седиментните, магмените и метаморфните. Западната част на Странджа 

е заета от обширен карстов район – от Варовник през Младежко, Звездец, Бръшлян, Стоилово до Малко 

Търново и на юг в турската й част,  с варовици, мрамори и гранити на границата, на които са 

находищата на многометални руди. Карстовият тип релеф се обуславя от свойствата на  карбонатни 

скали и най-вече от тяхната водоразтворимост. Масиви и склонове от мощен карст, скални образувания, 

скалисти пропасти и проломи са оформени край Младежко, Докузак, Петрова нива и Ковач.  

Своеобразно богатство за територията са образувалите се пещери, които са предпоставка за развитие 

на спелеоложки туризъм. Най-голяма е Братановата пещера, разположена на 9 km северозападно от 

общинския център, в м. Трите дерета, част от резерват Витаново. Пещерата Еленина дупка, обявена 

през 1981 г. за природна забележителност е разположена в землището на с. Бяла вода. Пещерите, заедно 

с  изворите на р. Младежка също са интересни скални образувания и привличат значителен интерес.  

Разнообразието на почвите в община Малко Търново се предопределя от климата, геоложката основа, 

нископланинския релеф и относително гъстата хидрографска мрежа. Територията попада в 

Средиземноморската почвена област на Европа и е част от Странджанската почвена провинция на 

Балкано-Апенинската подобласт. Видовото разнообразие на почвената покривка е представено от 7 

почвени типа и 12 подтипа.  

Наносните почви – алувиалните (Fluvisols) са представени от два подтипа – алувиално-ливадни (Eutric 

Fluvisols, FLe) и алувиално-делувиални (Dystric Fluvio-Colluviosols), от които първите са по-широко 

разпространени. Вторият подтип се среша предимно по средното и горното течение на р. Велека и в 

поречието на р. Младежка. Този тип почви са бедни на хумусно съдържание, поради което са по-слабо 

плодородни. 

Плитките почви (Leptosols, LP) заемат около 10% от територията на община Малко Търново.  Състоят 

се от хумусен хоризонт, разположен непосредствено над масивна или слабо напукана скала. 

Представени са от три подтипа – рендзини  (Rendzic), литосоли (Lithic) и ранкери (Umbric).  

Най-характерни в Странджа са високобонитетните кафяви планинско-горски почви (Cambisols), които 

са кисели с лек механичен строеж. Ненаситените кафяви планинско-горски почви (Dystric Cambisols, 

CMd), известни като кафяви горски почви. Профилът им е с дълбочина от 40 до 60 сm, имат рохкав 

строеж, висока аерация, добър дренаж и висока биологическа активност. 

Лесивираните почви (Luvisols, LV) заемат почти половината от площта на община Малко Търново и са 

представени от три подтипа  - канеленовидни и светли лесивирани, с много фази, разновидности и 

асоциации с други почви. 

Канеленовидните лесивирани почви (Chromic Luvisols, LVx) (излужени канелени горски почви) са 

разпространени около селата Близнак и Евренозово. Подходящи са за отглеждане на земеделски 

култури. Плитките канеленовидни почви (Chromic Luvisols – lithic phases, LVx-l) са по-широко 

разпространени, те имат малки запаси от хумус, поради което са по-неплодородни и неблагоприятен 

воден режим, което пък ги прави уязвими на ерозионни процеси.  

Жълтоземите (Alisols) са уникални почви и са разпространени по водосборните склонове на долното 

течение на р. Велека при надморска височина 300-400 m. Хумусните им запаси са малки. 

Разпространени са два почвени подтипа - обикновени (Haplic, ALh) и подзолисти (Stagnic, Alj). 

Друг уникален почвен тип за страната и региона е червеноземи (Nitisols), които са разпространени под 

местообитания на източен горун, благун и лъжник. Заедно с жълтоземите те са уникални за Странджа 

планина, за страната и за Европа.  

Водните ресурси на община Малко Търново са сравнително ограничени, в сравнение с други територии 

в страната и са представени от реките Велека, Резовска, Младежка, Айдере, Дяволски дол, Еленица и 

техните притоци, както и от водите на карстовите извори.  

Реките на територията на общината принадлежат към Черноморския водосборен басейн. Река Велека 

извира на територията на Турция и е с обща дължина 147 km, от които 124 km на българска територия. 

Водосборната й площ възлиза на 995 km2, при средната надморска височина на басейна - 311 m и среден 

наклон на реката – 4‰. Надлъжният профил на реката е типичен за повечето реки в страната - в горното 

си течение реката тече в тясна дълбока долина при много голям на места надлъжен наклон, и стръмни 

и залесени с гори брегове. След с. Звездец реката прави последователни меандри и коритото й 

постепенно от 20 достига до 800 m, а дълбочината й на територията на община Малко Търново нараства 

от 1.0 до 2.5 m. Р. Велека е с добре развита приточна система. По-главните притоци на р. Велека са 

реките Върлидол,  Младежка река, Дълбок дол, Стръмница, Еленица, Трашка и др., които извират от 

рида Босна. Максималният отток на р. Велека е през февруари, а минималният през месеците август и 

септември. Средният годишен отток при моста на шосето Царево — Малко Търново е 9,41 m3/s. 

Експлоатационните ресурси на подземните води в терасите на р. Велека възлизат на 160 l/s, като 

съществува значителен свободен капацитет. Наблюдава се от две хидрометрични станции на НИМХ 

още от 1942 г. - станция Звездец № 83700 и станция Граматиково № 83800. 

Резовска река извира от най-високата част на Странджа планина, източно от Ковчас в Турция и тече в 

източна посока, като служи за граница между България и Турция до устието си в Черно море при с. 
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Резово. Общата дължина на реката е 112 km, а водосборният басейн 738 km2, от които 183 km2 в 

България. Характерно за нейните притоци, подобно на притоците на р. Велека е, че през лятото 

повечето от тях пресъхват, а в долните им течения водата се губи поради пясъчните легла. Долината на 

реката е със силно врязани, стръмни и залесени брегове, по нея има множество прагове и бързеи, 

склоновете й са обрасли с дъбови и букови гори. Годишният отток е със зимен максимум през м. януари 

до м. април.   

Младежка река, най-големият приток на р. Велека извира в близост до границата и е с дължина 30.4 

km, а водосборната й площ 232.2 km2, което представлява 23.3% от водосбора на р. Велека. Реката 

протича в дълбока гориста долина и се влива в р. Велека на 2 km източно от ИМ "Петрова нива". По-

големите й притоци са Близнашка река, Селският дол, Заберновска река и др. Максималният й отток е 

през февруари и минималният през август. Средният годишен отток при хидрометрична станция 

Граматиково е 1,01 m3/s.  

Река Айдере извира на територията на Турция на около 2 km западно от ГКПП Малко Търново и е с 

дължина 26 km  и  с 94 km² площ на водосборния басейн. Тя протича в дълбока и залесена долина и 

прави красиви меандри. Влива се в река Велека на 2 km след устието на Младежка река. Максималният 

отток е през февруари, а минималният през август. На левия й бряг е разположено с. Стоилово. По 

течението й са разположени двата резервата - "Витаново" и "Средока".  

Водите на повечето реки в община Малко Търново са чисти, но режимът на оттока им е непостоянен с 

ясно изразен зимен максимум и летен минимум. Водоносните им хоризонти са с ниска водообилност. 

Най-критичните зони по отношение риска от наводнения са от р. Младежка южно от едноименното 

село, поради което в тази зона не са предвидени нови устройствени зони.. 

Балансът на странджанския район се обезпечава предимно от подземни карстови и пукнатинно-

карстови води. В района на Малко Търново те образуват напълно обособен водоносен хоризонт. 

Открити са около 120 карстови извора, но само 30 от тях са с дебит над 1 l/s, а най-големият е Докузак. 

Той има средномногогодишен дебит 257 l/s и е каптиран през 1960 г. Известни са също изворите 

Големият врис (10-40 l/s) и Махленски врис (11-36 l/s) в гр. Малко Търново, извори Църногорово 

(средномногогодишен дебит - 10 l/s) и Езерото, разположени югоизточно от града, извор Катун 

(средномногогодишен дебит – 123 l/s), разположен северно от с. Бръшлян и др. Водите им са пресни, 

от умерено твърди до твърди, чисти, с ниска минерализация (от 0.2 до 0.4 mg/l). . 

Водите на карстовите извори при с. Младежко са хидрокарбонатно-калциеви с минерализация 0.5 g/l и 

са особено подходящи за лекуване на заболявания на опорно-двигателната система. 

Растителният свят на територията на община Малко Търново се характеризира с високата си 

естетическа стойност и голямото си разнообразие, което се дължи предимно на климата с меката зима 

и високата влажност, на релефа с наличието на влажни долини, на надморската височина, на карстовите 

терени и богатото почвено разнообразие. Уникалната за Странджа, за страната и за Европа 

растителност е сред причините тук да бъде обособена първата защитена територия в страната през 1931 

г. – резерват „Силкосия“.  

Странджа попада в Евксинската ботанико-географска провинция, и формира отделен окръг с два 

района: Факия и Велека. Съгласно горско-растителното райониране на страната (Захариев, Робев) тя 

попада в хълмисто-предпланински подпояс на смесените широколистни гори в горско-растителната 

                                                 
22 Узунова, С., С. Узунов. (2008) Растенията в Природен парк „Странджа“. 

област, разположена на надморска височина между 600 и 800 метра. В Странджа е съхранена уникална 

за Европа южно-евксинска растителност. Тя се отличава с големия си брой терциерни реликти – 64 

вида, 7 от които се срещат в Европа единствено тук. Флористичните ендемити наброяват 55 вида, 39 

вида са балкански ендемити. Консервационно значимите дървесни видове са 140 вида и подвида, от 

които 4 са застрашени на световно ниво, 11 - на европейско, 113 вида са включени в националната 

Червена книга, а 7 вида са редки за страната.22 

В съществуващите мезофилни гори от източен бук (Fagus orientalis) се среща вечнозелен подлес от 

лавровидни храсти, сред които преобладава странджанска зеленика (Rhododendro ponticum), а над тях 

са разположени дъбови гори.  В границите на Природен парк „Странджа“ са установени 122 типа 

природни местообитания, които покриват като мозайка почти цялата територия и на община Малко 

Търново и имат европейска консервационна стойност. Предоставените данни от МОСВ за 

координатите на тези местообитания дават възможност бъдещите устройствени зони в Предварителния 

и Окончателния проект да бъдат търсени извън техните граници. Горските територии на територията 

на община Малко Търново заемат 75.85% от цялата площ, включена в ОУПО. 

В горите се срещат терциерни реликтни видове, съхранени поради отдалечеността на територията от 

кватернерните заледявания, и поради мекия климат с високи валежи и влажност. В природния парк се 

срещат 113 местни горски дървесни и храстови видове. Във вертикалното зониране на горите се 

очертават 4 района в зависимост от надморската височина, като два от тях са на територията на община 

Малко Търново и попадат в обхвата на ДГС Звездец и ДГС Малко Търново.  

Преобладава широколистната растителност, с малък относителен дял присъства и иглолистната 

растителност, внесена след 1950 г., в която преобладават насажденията от  черен бор (Pinus nigra). 

Дървесната растителност е представена от източен бук (Fagus orientalis) Странджански дъб, лъжник 

(Quercus hartwissiana), благун (Quercus frainetto), източен горун  (Quercus polycarpa) и цер (Quercus 

cerris L.). В подлеса освен странджанската зеленика (Rhododendro ponticum) се срещат и други 

вечнозелени и склерофилни храсти като лавровишнята (Prunus laurocerasus),  пирена (Erica arborea), 

залиста (Ruscus aculeatus), чашковидна звъника (Hypericum calycinum), както и грипа (Phillyrea 

latifolia), памуклийка (Cistus incanus), тамянка (Cistus salvifolius) и др. Вторично разпространени са 

храсталаците от келяв габър (Carpinus orientalis). На местата на унищожените гори са се 

разпространили ксеротермни тревни съобщества. Разнообразната дървесна и храстова растителност в 

различните си съчетания формира 28 горски и 18 храсталачни местообитания. Установени са и няколко 

местообитания, формирани под въздействието на антропогенната дейност, които включват горски 

култури, овощни градини, селскостопански земи и поддържани пасища.  

За Странджа е характерно огромното фиторазнообразие - 1666 вида и 54 подвида папратовидни, 

хвощообразни и семенни растения, което съставлява близо половината от видовия им състав в 

България. Папратовидните са представени от 22 вида, а хвощообразните – от 5 вида. В българската част 

на Странджа са разкрити 37 вида орхидеи, разпределени в 14 рода, включително и нов за българската 

флора вид Ophrys reinholdil.23 

Специалистите, работещи на територията на Природен парк „Странджа“ са идентифицирали 74 вида 

мъхове, 59 от които от клас листнати мъхове (Bryopsida) и 15 вида от клас чернодробни мъхове 

(Marchantiopsida) в обхвата на ОУПО около гр. Малко Търново, селата Сливарово и Граматиково. 

Преобладават почвените мъхове в открити терени, в букови и в дъбови гори. В Червената книга на 

23 Узунова, С и др. (2004) Орхидеите на Странджа. 
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европейските мъхове е включен един вид (Metzgeria simplex), а в Списъка на редките и застрашените 

мъхове в България – 13 вида. 

Благодарение на огромното растително многообразие в община Малко Търново могат да се развиват и 

страничните ползвания на горите, при спазване на изискванията за съхраняване на редките и защитени 

видове. В Природен парк „Странджа“ съществува голямо разнообразие от гъби с около 20 находища от 

ценни ядливи гъби, 3 от които редки находища и 3 считани за застрашени. По-големи находища има и 

около гр. Малко Търново и с. Близнак. Редки са защитените видове по Бернската конвенция - гъбата 

булка (Amanita caesarea), бронзовата манатарка (Boletus aereus) и царската манатарка (Boletus regius). 

Единични находища има и около гр. Малко Търново и с. Близнак. Общо на територията на природния 

парк се срещат и 501 вида лечебни растения от 94 семейства, от които 482 вида са покрито семенни от 

отдел  Mаgnoliophyta. Най-характерен е кримският чай (Sideritis syriaca L.), един от ендемитните 

видове.  

Животинският свят на територията на община Малко Търново е сравнително добре проучен. На 

територията на природния парк са установени значителен брой животински видове, които са с 

национална и европейска значимост, съществуват представители, вписани в Червената книга. Именно 

поради тази причина с ОУПО Малко Търново не се предлагат нови устройствени зони на територията 

на парка, а всички нови предложения в съседство с урбанизираните територии, се съгласувани 

допълнително с експертите от Дирекцията за управление на Природен парк „Странджа“ и с експертите, 

изготвили Оценката за съвместимост.  

В природен парк „Странджа“ са установени над 600 вида безгръбначни, предимно в 6 групи - паяци 

(Araneae), правокрили (Orthopteroidea), мрежокрили (Neuroptera), дневни пеперуди (Rhopalocera), 

двукрили (Diptera) u мекотели (Mollusca). По броя на терциерните реликти, съставляващи половината 

от реликтната странджанска фауна, паркът е най-важната защитена територия в България.  

В странджанските реки обитават 24 вида риби, които се отнасят към 12 семейства, от които само две 

са представени с повече видове – сем. Шаранови (Cyprinidae) с 13 вида и сем. Попчета (Gobiidae) с 10 

вида. Значителна част от видовото разнообразие, силно намаляло през последните години, се формира 

от рибите в Черно море, поради което попада извън обхвата на ОУПО Малко Търново. Част от 

установените в морето риби проникват и в реките през техните устия. В р. Велека се срещат над 30 вида 

риби - речна пъстърва (Salmo trutta), речен кефал (Leuciscus cephalus), лешанка (Phoxinus phoxinus), 

говедарка (Alburnoides bipunctatus), кротушката, обикновен щипок (Cobitis taenia), малък щипок 

(Cobitis peshevi), малко плоскоглаво попче (Mesogobius gymnotrachelus), стронгил (Neogobius 

melanostomus) и др.  

В парка са установени 10 вида земноводни и 24 вида влечуги (змии, гущери и костенурки). От 

земноводните са представени от 2 вида тритони (Triturus), крастава жаба (Bufo), жълтокоремна бумка 

(Bombina variegata), сирийска чесновница (Pelobates syriacus) и жаба дървесница (Hyla arborea). 

Преобладават южноевропейските видове.  

На територията на Природен парк „Странджа“ са установени 269 вида птици, или две трети от цялата 

българска орнитофауна. Гнездящите в парка видове са 133. Най-многобройни са разред Врабчоподобни 

(Passeriformes) със 74 вида, Соколоподобни (Falconiformes) с 10 вида и Кълвачоподобни (Piciformes) с 

9 вида. Важен за опазване на орнитологичното богатство на района е фактът, че над територията 

преминава международният път на прелетните птици Via Pontica, за който от значение са акваториите 

в близост до морето и най-вече Бургаските влажни зони. В селскостопанските земи са срещат още 

полска яребица (Perdix perdix), пъдпъдък (Coturnix coturnix), ливаден дърдавец (Crex crex), който се 

счита за световно застрашен вид, полска чучулига (Alauda arvensis), полска бъбрица (Anthus campestris) 

и черноглава овесарка (Emberiza malanocephala). По скалите в парка гнездят египетски лешояд 

(Neophron percnopterus), бухал (Bubo bubo), скален дрозд (Monticola saxatilis). На територията на парка 

гнездят значителен брой застрашени и консервационно значими видове.  

Бозайниците в природния парк са представени от 67 вида. Най-голямо видово разнообразие имат 

прилепите (25 вида) и едрите бозайници (14 вида). Дребните бозайници (насекомоядни, гризачи и 

зайцеподобни) са общо 27 вида, които имат по-малък ареал. В Странджа се срещат чакал (Canis aureus), 

лисица (Vulpes Vulpes), язовец (Meles meles), дива свиня (Sus scrofa), сърна (Capreolus capreolus), дива 

котка (Felis silvestris) и по-рядко  вълк (Canis lupus).  

На територията на община Малко Търново съществуват предпоставки за развитие на ловен туризъм, 

което се обуславя от разнообразието на животинския свят. Тази дейност обаче се развива в 

съответствие с изискванията за опазването на уникалното за страната флористично и фаунистично 

богатство на района.  

Ландшафтът на територията в обхвата на ОУПО Малко Търново попада в Черноморската ландшафтна 

зона,  ландшафтната област на южното крайбрежие, Странджанската ландшафтна подобласт и по-

конкретно в ландшафтен район на ниските ридови разклонения на Странджа планина. Върху характера 

на ландшафта влияние оказват както релефът със заоблените си форми и дълбоко врязаните речни 

долини, така и повърхностните и подземни карстови форми в района на селата Младежко, Заберново, 

Стоилово, Бяла вода и гр. Малко Търново. В цялостния облик се налага присъствието на горските 

масиви представени на места от издънкови насаждения или от вековна растителност в намиращите се 

на територията на общината резервати Узунбуджак, Средока и Витаново. Естетическите качества на 

ландшафта се разкриват и благодарение на визуалната обвързаност на редуващи се пасторални 

пейзажи, дълбочинни гледки и панорами, естетическата стойност на които се увеличава значително 

през късното лято и есенния сезон, поради богатия колорит на гората, а през пролетта и от цъфтящата 

зеленика.  

Антропогенните компоненти на ландшафта – пътища, обекти и съоръжения на техническата 

инфраструктура, населени места и разпръснати обекти на отдиха, туризма и  на останалите човешки 

функции са сравнително добре приютени в ландшафта, поради характера на раздвижения релеф и 

високата степен на залесеност. Сред урбанизираните ландшафти най-сериозно внимание в ОУПО се 

обръща на зоните при входовете на града и селата, където са концентрирани обекти в стопанските им 

дворове и производствените им зони, край подходите към обектите на културното наследство 

(археология, архитектурни обекти и ансамбли, исторически местности), където в определени моменти 

се събират по-голям брой посетители. Там най-често са концентрирани и най-големи нарушения в 

ландшафта и неговата хармония.  От друга страна, това са териториите от които се формира първото 

впечатление, което е от изключително значение, имайки предвид и обстоятелството, че община Малко 

Търново се намира на границата на страната с Р. Турция и се явява външна граница на Европейския 

съюз.  

Съхраняването на автентичния характер на ландшафта в определени територии, на съчетанието на 

природни и антропогенни компоненти, като илюстрация на една по-различна култура на земеползване 

и хармонично съжителство на човека с природата е сред основните задачи на ОУПО, съответстваща на 

тенденциите и практиките в други страни.  



 

28 
 

 

 ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО, ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ 

3.2. Селищна мрежа и урбанистична структура 

Съвременната урбанистичната структура на селищната мрежа в Община Малко Търново е резултат от 

продължително историческо развитие. Върху нея и върху състоянието на населените места оказват 

влияние поредица от фактори, между които на първо място разположението на общината в периферията 

на националната територия,  която е отдалечена от центровете на икономическа активност в страната, 

независимо от близостта до областния център гр. Бургас. Друг фактор, това е релефът, който определя 

до голяма степен разположението на транспортно-комуникационната мрежа и достъпността до 

общината и вътре на нейната територия между съставните села и тяхната връзка с общинския център. 

Социално-икономическото развитие на страната също дава отражение върху състоянието на 

икономиката в общината. Закриването на работните места в рудодобивната промишленост ограничава 

силно възможностите за намиране на работа и това допълнително влошава демографската динамика, 

довеждайки до обезлюдяване на част от населените места.  

Характерно за селищната мрежа в община Малко Търново е относително равномерното разпределение 

на населените места на територията на общината, но при неравностойна транспортна достъпност, 

дължаща се основно на състоянието на транспортно-комуникационната инфраструктура. Общината не 

прави изключение от други общини от този ранг, при които се наблюдава концентрация на функции в 

общинския център, независимо на затихването на значителна част от тях през последните 20 години. 

Това лишава от функции, съдържание и привлекателност населените места в общинската и 

националната периферия. За това свидетелстват изоставени промишлени зони и стопански дворове и 

сгради, занемарена и неизползвана инфраструктура, лишена от благоустройство урбанизирана среда. 

Тази не особено благоприятна картина на селищното развитие се представя с няколко статистически 

характеристики. 

В Община Малко Търново съществуват 13 населените места – 1 град и 12 села. Съгласно Заповед № 

РД-02-14-2021 от 14 август 2012 г. за утвърждаване категоризация на общините и категоризация на 

населените места в Република България на Министъра на регионалното развитие община Малко 

Търново с ЕКАТТЕ BGS012 попада в 4-та категория. Според градоустройствената категоризация 

(съгласно Наредба № 7, обн. ДВ бр. 3/2004 г.) гр. Малко Търново с население 2 139 жители (към 

31.12.2016 т., НСИ) попада в категорията „много малък град“ (до 10 хиляди жители), 10 броя от селата 

са в категорията „много малки села“ (с население до 250 жители) и само 2 броя са в категорията „малки 

села“  с население от 250 до 1000 жители.  

По-прецизна е категоризацията съгласно заповед № РД-02-14-2012 от 14.08.2012 г. на МРРБ за 

категоризация на общините и населените места в Република България, обн. в ДВ, бр. 66/2012 г., в сила 

от 28.08.2012 г.  Град Малко Търново запазва своята 4-та категория. Две от селата Граматиково и 

Звездец са от 6-та категория, едно от 7-ма категория – с. Заберново, и останалите 9 села са от 8-ма 

категория – Близнак, Бръшлян, Бяла вода, Визица, Евренозово, Калово, Младежко, Сливарово и 

Стоилово. 

Табл. 15. Брой на населението и категоризация на населените места в Община Малко Търново  

№ ЕКАТТЕ 

Населено място 

Код 

BGS12-00 

Брой на 

населението 

към 2016 г. 

Категория по 

Наредба №7 

2001 г. 

Категория по Заповед   

№ РД-02-14-2012 г. на 

МРРБ 

1. 46663 гр. Малко Търново 2319 много малък град 4 

2. 04412 Близнак 51 много малко село 8 

3. 06687 Бръшлян 47 много малко село 8 

4. 07627 Бяла вода 39 много малко село 8 

5. 11051 Визица 51 много малко село 8 

6. 17693 Граматиково 333 малко село 6 

7. 27022 Евренозово 32 много малко село 8 

8. 30020 Заберново 98 много малко село 7 

9. 30483 Звездец 526 малко село 6 

10. 35451 Калово 26 много малко село 8 

11. 48667 Младежко 43 много малко село 8 

12. 67307 Сливарово 10 много малко село 8 

13. 69328 Стоилово 52 много малко село 8 

В структурата на мрежата от населени места в общината се очертава ясно градът център и 

гравитиращите към свързващите ги с него пътища 12 села. Дисперсно разположените на територията 

населени места имат ясно изявена компактна структура от жилищни квартали и разположени по 

периферията им, или в прилежащата територия, стопански дворове или промишлено-складови зони. 

Ясно изявени, големи площи, заети от жилищни сгради на територията няма, с изключение на вилната 

зона на гр. Малко Търново, по данни от Картата на възстановената собственост и Кадастралната карта. 

Отделни сгради за временно обитаване, от типа вилни, са разположени в малки  по площ имоти общо 

по-малко от 1 ha, които заемат незначителна част от общата площ на общината.  

След като към 31.12.2016 г. общинският център  е с население  2 139 души, а в останалите 12 села има 

общо 1 321 души, това означава, че степента на урбанизация (процентът на градското население) в 

общината е 61.8%. През 1934 г. степента на урбанизация е била приблизително два пъти по-ниска - 35% 

при население на града 3 644 души, а на общината 10 399 души. Това население се запазва и дори леко 

се увеличава в периода до 1965 г., когато степента на урбанизацията достига 44.7%. След тази година 

започва намаляване на населението в общината и в селата. Най-голямо по брой население в общината 

се отчита през 1956 г., когато достига до 11 485 души, а най-голям брой жители в общинския център 

Малко Търново има през 1965 г., когато градът наброява 4 804 жители. 

В днешната урбанистична структура при силно намаляло население в селата все пак се открояват две 

по-стабилни села от 6-та категория – Звездец с 526 души и Граматиково с 333 души, но докато първото 

запазва почти същия брой население в периода 2013 – 2016 г., населението във второто за тези 3 години 

е намаляло с 41 души. Увеличаването на населението на с. Звездец се дължи предимно на заселилите 

се в панелните блокове по главната улица роми. Поради тази причина селото е по-подходящо да играе 

ролята на вторичен център в общината. Останалите села от 7-ма и 8-ма категория са загубили своите 

производствени и обслужващи функции и представляват места за обитаване и съпровождаща ги 

стопанска дейност предимно за самозадоволяване в личното земеделско стопанство. Изоставените 

жилищни и стопански сгради в тези села са застрашени от разруха под влияние на времето.  

В урбанистичната структура на територията се открояват няколко различни типологични елементи на 

селищната мрежа с ясно изразени проблеми, спрямо които общината трябва да ориентира 

стратегически правилно своята политика - общинският център, малкото на брой жизнени села и 

останалите замиращи села. 

Общинският център – гр. Малко Търново е разположен в отдалечената южна част на общинската 

територия, но в близост до първокласния път РПМ І–9 и до ГКПП „Малко Търново“. Съществуват 

данни за тракийско селище на това място и на пътна станция от римско време, но се предполага, че 

днешният град възниква на това място към края на ХVІ век, поради наличието на извора Големия врис. 
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По време на Освободителната война градът е имал 3 500 жители.24 През втората половина на XIX век 

населението нараства на около 8 000 жители. Градът е активен занаятчийски, търговски, културен и 

образователен център, който съхранява българския дух, обичаи и традиции. Центърът на града се 

разширява и развива културната си функция, представена от обществените сгради, което обогатява 

градския начин на живот.  През социалистическия период след Втората световна война градът се 

развива благодарение на рудодобивната дейност и добива на мрамор. След 1989 година градът е 

повлиян от  негативните процеси, настъпили в резултат на преминаването към пазарна икономика и 

постепенното закриване на производствените предприятия, населението намалява, а възможностите, 

които се създават с достъпа до средства от Европейски фондове са твърде ограничени. Засегнати са и 

други градски функции в сферата на услугите, на образованието, на техническата инфраструктура.  

Фиг. 12. Централна градска част и  жилищни сгради (в южната част), гр. Малко Търново 

 

В градската структура остават занемарени и неизползвани обширни производствени терени. В същото 

време някои, макар и малки инвестиционни намерения за нови производства търсят места за 

локализиране в крайградската територия предимно в близост до основните комуникации. Не е добро и 

състоянието на жилищните квартали на входовете на града в северната и южната част, където са 

изградени многофамилни жилищни сгради по индустриални способи със средна височина, предимно 

за нуждите на работещите в добивната промишленост през 1970-ге години. Макар и при намаляващо 

население и при неефективно използване на части от градската територия, тя проявява определено 

стремеж към разширяване. Този феномен поставя пред изпитание урбанистичното планиране и 

управление на града и градската територия. Тази задача се усложнява от факта, че всички населени 

места попадат в границите на Природен парк „Странджа“. 

В следващата група са систематизирани населените места, разположени на изявения транспортен ринг, 

който свързва общината и нейния градски център – гр. Малко Търново, с областния център гр. Бургас 

и със съседните общински центрове на Черноморското крайбрежие – Царево и Приморско. Това са 

двете най-големи села в общината Звездец и Граматиково, към които могат да се причислят и по-

малките села – Бръшлян, поради специфичния му статут и привлекателност и Визица, поради близостта 

си до крайбрежието и потенциала за развитие.  

Село Звездец е било културно средище още от древността и важен кръстопът между Факия, градовете 

по крайбрежието и тези в днешна Турция. То е малко село от 6-та категория с население към края на 

                                                 
24 История на Малко Търново http://www.malkotarnovo.org/history.html 

2016 г. от 526 жители.  Разположено е на 350 m надморска височина на първокласния път от РПМ І-9, 

който свързва Малко Търново с Бургас. Отдалечено е от общинския център на 20 km. Известно е с 

множеството извори и чешми, разположени в селото и неговата прилежаща територия. През ХVІІ век 

е развит животновъден център. Фактът, че в него е изградено първото училище в Странджа в началото 

на ХІХ в. е доказателство за неговата значимост като културен център. След Втората световна война 

развитието на селото се дължи предимно на разполагането на военни обекти в него и изграждане на 

необходимата инфраструктура и жилища за военните. И днес значителна част от територията в близост 

до селото се заема от терени със специално предназначение, включително и един полигон за военно 

обучение и стрелба. В обемно-пространствената структура на селото се открояват ясно централна част 

с всички необходими обекти на обслужването, площадно пространство и озеленена площ с паметник. 

Жилищните квартали са с преобладаващо застрояване с малка височина от еднофамилни сгради. В 

централната част на селото, по протежение на главната улица са разположени панелни блокове, една 

част от които са необитаеми, а друга – използвани от самонастанили се роми, преселници от съседни 

общини, за да работят в дърводобива.  

Фиг. 13. Жилищни блокове в центъра на с. Звездец и църквата „Св. Димитър“ с килийното 

училище с. Бръшлян 

 

Община Малко Търново все още няма ясна политика по отношение на този изоставен жилищен фонд, 

който предлага подслон на тази социална и етническа група.  Село Звездец е един от изходните 

пунктове към ИМ „Петрова нива“. В селото се намират църквата „Св. Атанас“ (1910 г.) и параклисът 

„Успение Богородично“, 12 къщи са включени в списъка на НКН от 1984 г. като архитектурно-

строителни обекти. В близост до селото има други обекти, които представляват интерес – местностите 

Ковач и Петрова нива, Махмудкойското кале (обявена ДВ бр. 35/1965 г.), защитената местност Велека 

и др., които повишават потенциала на територията.    

Село Бръшлян днес има специфичен статут на историческо селище с национално значение съгласно 

Закона за културното наследство (обн. ДВ бр. 19/2009 г.), но е обявено като архитектурно-исторически 

резерват (АИР) в ДВ бр. 13/1982 г. Поради неговата значимост и привлекателност то е включено в тази 

група населени места в община Малко Търново, независимо от факта, че не се намира непосредствено 

на пътя РПМ І-9, а на негово отклонение. То е разположено на 14 km северозападно от общинския 

център на 320 m надморска височина, приютено в горите на Странджа. Към края на 2013 г. по данни от 
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текущата статистика на НСИ има само 47 жители, поради което попада в 8-ма категория на много 

малките села.  Неговата обемно-пространствена структура е типична за планинските села от периода 

на Българското възраждане и се формира от двуетажни жилищни сгради с дървена обшивка и малък 

брой акценти, камбанарията и църквата  „Св. Димитър“, построена в края на ХVІІ в. на мястото на 

древно светилище, пристроеното по-късно килийно училище (1870 г.).  

В списъка на обектите под защитата на ЗКН, утвърден от министъра на културата през 2009 г. 

(Протокол от 28.04.2009 г. на НСОНПК)  са включени 83 обекта, от които 3 са стопански сгради, 3 

параклиса и църквата, а останалите са жилищни сгради.  Седем къщи са свалени от отчет, поради 

състоянието, в което се намират. Освен като цялостен архитектурен комплекс, изграден от типични 

представители на Странджанската къща, с. Бръшлян е привлекателно и със своите околности, към 

които са изградени туристически пътеки за достъп до вековната растителност, до параклисите, 

долмените и могилните некрополи, до находището на диви орхидеи при м. Гогово и поляните с 

насаждения от росен, до изградените заслони в местностите Двата вриса, Борилото, Кобареловата 

воденица и др. На входа на селото е изграден комплекс  за настаняване от няколко сгради. Неговото 

развитие се определя в съответствие с  предписаните режими на НИПК (Писмо № 2352/26.08.2009 г.) 

относно опазването на сградния фонд, характера на средата в самото селище и в обхвата на 

охранителната му зона. С. Бръшлян е идеален пример за уникално съчетание на природни и културни 

ценности, поради което и ландшафтът има своя значителна стойност.  В края на 2016 г. селото има 47 

д. население. 

Село Граматиково играе важна роля в развитието на общината, разположено е на 25 km североизточно 

от гр. Малко Търново по второкласния път от РПМ, който свързва общинския център с крайбрежието. 

Предполага се че е основано през ХVІ в. на същото място и под същото наименование. По данни на 

текущата статистика на НСИ към края на 2016 г. селото наброява 333 жители, поради което попада в 

6-та категория като „малко село“. Макар че е трето по население в общината, то може да играе много 

по-успешно ролята на вторичен център. Предпоставките за това са много и убедителни. През 2001 г. 

селото е все още най-голямото село в общината с население близо 500 души. Независимо от факта, че 

в списъка с НКН има само 4 обекта, в село Граматиково и в близост до него има достатъчно сгради, 

които представляват интерес. Между тях на първо място следва да ес постави църквата „Св. 40 

мъченици“ от края на ХVІІ в., множеството параклиси („Св. Георги“, „Св. Илия“,  „Св. Богородица“, 

„Св. Св. Константин и Елена“, най-интересният за Странджа параклис „Св. Троица“, строен през 1870 

г. върху входа на пещера), музейна сбирка и информационен център на Природен парк „Странджа“ и 

др. Селото е изходен пункт за един от петте лъча в шествието на нестинарите по пътя към м. Влахов 

дол, възстановено през 2005 г. В близост до Граматиково се намира Държавна дивечовъдна станция, с 

интересна дендрологична колекция и трофейна колекция. На нейната площ от 29 000 ha се развива 

добре организиран и с подходяща инфраструктура ловен туризъм. Селото е близо до м. Качул, а също 

и до създадения в края на 1950-те години дендрариум с интересна колекция от местна и чуждоземна 

растителност, която започва да разширява своите екологични и научни функции, обогатявайки се със 

застрашени и редки видове, предимно ендемити, терциерни реликти и понтийски видове след 2001 г. 

Околностите на селото са изключително красиви, в близост се намира и един 800 годишен 

странджански дъб.  

                                                 
25 Дирекция на ПП „Странджа“, с. Визица http://www.strandja.bg/vizitsa_bg.html 

Основен проблем в развитието на селото е затрудненият достъп поради лошото състояние на пътната 

мрежа. Уличната мрежа също се нуждае от реконструкция. Водопроводната мрежа е остаряла и се 

нуждае от подмяна.  

При влизането в селото, към което се разкриват дълбоки и красиви перспективи към него от път РПМ 

ІІ-99, се налагат с обемите си изоставените сгради  на стопанския двор. В селото има 3 големи бази, 

които могат да бъдат превърнати в защитени жилища - детската градина, училището и сградата на 

старото кметство, които доминират в обемно-пространствената структура. Двата хотела разполагат с 

общо 40-50 легла - ловната резиденция с 20-30 места, и още толкова в къщата за гости „Странджански 

рай“. В композицията на центъра се налагат миньорските блокове и един блок на ДГС, които са строени 

по индустриални способи, но са в сравнително добро състояние. В комплекс „Възраждане“ са 

изградени още 4 блока и основите за още два, които са изоставени. След ликвидирането на 

ведомствените почивни бази се усеща потребност от създаване на подходяща среда за отдих за 

любители на природата, които не търсят луксозно пребиваване, за хора с по-ниски доходи и за 

семейства с деца, тъй като подходящият климат и красивата природа привличат много посетители. 

Фиг. 14. Стопански сгради в близост до входа за с. Граматиково и новопостроени жилищни сгради 

в близост до с. Визица 

 

Село Визица, разположено на второкласния път РПМ ІІ-99 е на 35 km от общинския център и на  61 km  

от областния. То предлага най-късата връзка към черноморското крайбрежие, ако се изгради пътната 

връзка през с. Писменово. Историята на селото се свързва с неговия тракийски произход, тъй като в 

околностите са разкрити много следи от тракийски надгробни могили, некрополи, антични крепости, а 

също така и от металургична дейност. Към края на 2016 г., по данни на текущата статистика, селото 

наброява 51 души, с 12 по-малко в сравнение с края на 2013 г. и е в 8-ма категория на „много малко 

село“. Географското разположение, раздвижените релефни форми с подходяща ориентация правят 

околните територии особено привлекателни за заселване.  

В списъка на НКН има само два обекта, единият от които е църквата „Св. Троица“ от ХІХ в., 

възстановена през 1914 г. на мястото на опожарената през Илинденско-Преображенското въстание 

църква. Интерес представлява параклис “Св. Илия”, който е построен в подножието на най-голямата 

тракийска могила в района през 1877 г.25 Съществуват данни за наличието на по-стара постройка на 

същото място, а отделни конструктивни и планови елементи подсказват, че този параклис е наследник 
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на най-стария тип параклиси в Странджа от ХІV в. Сред основните проблеми на селото са нуждаещата 

се от реконструкция улична мрежа, изграждане на връзката между двете части на селото чрез 

премостване на дерето и провеждане на укрепващи мероприятия за намаляване на риска от наводнения.  

Интересът към терени за ново строителство е насочен към прилежащите територии северно от селото, 

които имат южно изложение. При подхода към селото откъм с. Граматиково вече има изградена група 

от двуетажни жилищни сгради, със значителна разгъната застроена площ.  

В специфична група от села в нископланинска среда с аграрни функции попадат селата Близнак и 

Заберново, които са приблизително еднакво отдалечени от комуникационно-транспортния ринг от 

републикански пътища в общината. При проучванията на място в тези две села беше направена най-

ясна заявка за развитие на животновъдство и пчеларство, поради проявен интерес от млади хора.  

Село Заберново със своите 102 жители в края на 2013 г. (98 през 2016 г.), по данните от НСИ макар и в  

7-ма категория, по  старата категоризация се определя като „много малко село“ с население под 250 

жители. То е разположено на 4 km южно от главния път Босна–Визица  и на 44 km от общинския център 

гр. Малко Търново, недалеч от Уграшкото възвишение, известно още и като сборище на 

странджанските хайдути. 

Фиг. 15. Паметник на Стоян Русев (дядо Благо) в центъра на с. Заберново  

Доказателство за дълголетната история на селото са 

намерените в съседство останки от долмени и некрополи, а за 

името му се твърди, че е от тракийски произход. Множество 

изследвания за историята на селото и на неговите околности 

са правени както от Горо Горов, известен краевед, който дълги 

години работи като директор на Исторически музей в Бургас, 

така и от проф. Александър Фол. На 4 km югоизточно от 

Заберново са разкрити останки на ранновизантийска крепост, 

а в м. Рупите има следи от металургична дейност. Според Г. 

Горов в околностите на Заберново до ХІV век се е намирал 

Парорийския манастирски комплекс на Григорий Синаит, 

основател на исихазма. Селото е родно място и на детския 

писател известен като дядо Благо. 

В центъра на селото е разположена църквата „Св. Лука“, една 

от най-старите оцелели църкви в Странджа от ХVІІ в., която 

подобно на църквата в с. Бръшлян също е вкопана в земята, 

има изнесена на външната ограда камбанария и през ХІХ към 

нея също се пристрояват стаи за килийно училище. Това формира специфичен ансамбъл в центъра на 

селото, където се съсредоточава културният живот на неговите жители. Това площадно пространство 

се допълва от сградата на селския магазин, паметника на дядо Благо и автобусната спирка, към която 

са изградени обслужващи туристите временни обекти. В сградата на общината, която е едромащабна 

двуетажна масивна постройка, разположена на главната улица, се помещава дом за възрастни жени с 

психически заболявания с 80 места, който се обслужва посредством 30 работни места. Това е особено 

благоприятно обстоятелство, защото поради тази причина селото има достъп до допълнителни ресурси 

за реализиране на малки проекти. Разработен е проект за създаване на зелено училище в сградата на 

кметството и са направени проучвания за интереса от гр. Бургас за извеждане на децата от града за 

занимания на чист въздух и в близост до красивата природа.  

Най-сериозните проблеми в селото са свързани с инфраструктурата. Обновената улична настилка е 

разрушена при подмяната на ВиК мрежата, шахтите са разположени неправилно, поради което 

възникват проблеми с отводняването.   

Общо около селото има около 23 параклиса, създадени на специални места от различни фамилии след 

определено събитие, които се поддържат от тях. Най-старият е „Св Георги“, открит от проф. 

Александър Фол. По-известни са параклисите „Св Богородица“, „Св. Св. Константин и Елена“, „Св. 

Спас“, „Св. Дух“ и др.  

При влизането в селото са разположени два фотоволтаични парка, които се намират в близост до пътя. 

При подобряване на транспортните връзки към Черноморското крайбрежие се очаква да се повиши 

интереса към селото. В него се заселват млади хора, които имат желание за развитие на определен вид 

аграрен бизнес, но освен бюрокрацията при кандидатстване и липсата на подкрепа за младите хора, 

проблем представлява и бавната скорост на Интернет връзките.  

Село Близнак може да се характеризира като село в нископланинска среда с аграрни функции. То 

попада в 8-ма категория „много малко село“, защото към края на 2013 г. има само 51 жители, които към 

края на 2016 г. се увеличават на 64. Разположено е почти на средата на пътя между Бургас и Малко 

Търново. Тракийският му произход, а също така и по-късното му развитие през Римската епоха, се 

доказват от разкритите в съседство долмени, от намерените мраморен релеф на трите нимфи от ІІ в., 

съкровище от 499 посребрени медни монети на римски императори от ІV в. и други предмети. В 

центъра на селото е единствената нова църква в общината (“Св. Богородица”), построена през 2004 г. 

на мястото на стара дървена църква, съградена от тракийските  бежанци през 1913 г. Тази църква е в 

списъка на НКН, заедно с къщата на Димитър Заберски. Селото има компактна структура и характерна 

за подобни села обемно-пространствена композиция, изградена от преобладаващото участие на 

двуетажни жилищни сгради в озеленени дворове. Основните си функции то дължи на привлекателната 

природа, на  земите в земеделски фонд около него, на наличните пасища, където се отглеждат и биволи.  

Съществуват богати възможности за туризъм, поради наличните пешеходни маршрути, местата за 

отдих, от които се разкриват панорамни гледки, близостта до изворите на р. Младежка.  

Характерна за селата в тази група е аграрната функция, благодарение на по-големите площи от 

обработваема земя в землищата им и оттам възможностите за развитието на растениевъдство и 

животновъдство. През социалистическата епоха в условията на колективизирано селско стопанство 

край тези села са изградени големи стопански дворове на ТКЗС. Днес в бившите стопански дворове са 

настанени някои малки фирми, които функционират при затруднени условия, други са изоставени и 

трябва да намерят най-подходяща функция. Туристическата функция се развива много слабо в тези 

населени места, въпреки че всички те притежават потенциални възможности за селски туризъм.  

В останалите села (Бяла вода, Евренозово, Калово, Младежко, Сливарово и Стоилово), които са от 8-

ма категория, имат население от 10 до 60 жители и са разположени периферно и по-отдалечено от 

комуникационно-транспортния ринг на общината, също има потенциал за развитие на селски туризъм 

и свързани с него дейности. Те са хармонично приютени в ландшафта, разположени са върху 

живописни терени, заобиколени са от вековни гори, служат за изходни пунктове към природни 

забележителности и исторически местности. Най-важният проблем, който следва да се реши е  този с 

комуникационно-транспортната инфраструктура, която ще подобри достъпността на териториите. При 

наличието на данни за силно влошеното качество на атмосферния въздух в Бургас и при близостта на 

територията и нейната достъпност по обновения път РПМ І-9 съществуват реални възможности този 

потенциал на територията да се използва пълноценно.  
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3.3. Поземлен ресурс по фондове  

Структура на собствеността 

От изведените данни от КВС и КК за територията на общината и сключения Национален баланс на 

земята (Протокол на комисията от Община Малко Търново, приела този баланс), съществува разлика 

от 58 ha в полза на втория документ. Екипът смята, че вероятната грешка е в горските територии, за 

част от които няма изготвен лесоустройствен проект.  От изведените данни от КВС и КК за територията 

на общината става ясно, че най-голям дял заемат  териториите, които са държавна собственост – около 

54% от площта на общината, следвани от общинските и частните. Най-малък е относителният дял на 

терените, собственост на религиозни организации.  

Табл. 16. Баланс на територията по начин на трайно ползване и вид собственост 

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ И  

НАЧИН НА ПОЛЗВАНЕ 
ОБЩО (дка) 

ВИД СОБСТВЕНОСТ 

Частна Държавна Общинска На рел. орг. Друга 

Земеделски територии 178560 93192 5893 19937 189 59349 

Ниви 114719 87190 1345 1206 187 24791 

Трайни насаждения 1684 1319 2   363 

Естествени ливади 1426  10 2 2 1412 

Разсадници 137  137    

Мери, пасища 56520 4683 4399 14655  32783 

Полски пътища и  прокари 4074   4074   

Горски територии 591874 8591 409126 144672 0 29485 

Гори и полезащитни пояси 581134 8591 398386 144672  29485 

Голини, сечища, пожарища 279  279    

Поляни 7027  7027    

Горски пътища и просеки 3434  3434    

Населени места и други 

урбанизирани територии  
2995  64 771  2160 

Застроени площи 1973  64 682  1227 

Озеленени площи и гробища  195   89  106 

Улици и площади 827     827 

Водни течения и водни площи 2642 0 2642 0 0 0 

Реки 2583  2583    

Язовири, водоеми и канали 59  59    

Територии за добив на полезни 

изкопаеми и депа за отпадъци 
5428  3537 1688 0 203 

Кариери и рудници 439  439    

Депа за пром. отпадъци   780  780    

Депа за битови отпадъци   11   11   

Непригодни земи  4198  2318 1677  203 

Територии за транспорт и 

инфраструктура 
2173 0 1037 1136 0 0 

Републ. Пътна мрежа 1037  1037    

Местни и ведомствени пътища 1136   1136   

ОБЩА ТЕРИТОРИЯ НА 

ОБЩИНАТА 
783672 101783 422299 168204 189 91197 

Забележка: Данните в баланса на територията е изготвен въз основа на Опорния план на община Малко 

Търново 

Анализът на данните от горната таблица, показва, че с най-висок относителен дял от 75,5% са горските 

територии. Земеделските територии са 22,8%, а делът на другите територии е незначителни.  

Разгледани във вътрешни пропорции, основните площи по видовете територии са както следва: 

Фиг. 16. Баланс на земеделските територии – dka 

 

Фиг. 17. Баланс на горските територии - dka 

 

Фиг. 18. Територии за добив на полезни изкопаеми и депа за отпадъци - dka. 
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3.4. Обитаване и жилищен профил на населените места в общината 

По данни от последното преброяване (2011 г.), населението на община Малко Търново (3 793 човека) 

разполага с 3 879 жилища с 257 хил. m2 полезна и 187 хил. m2 жилищна площ. На база всички жилища, 

потреблението е значително над средните европейски стандарти26 – 1 040 жилища на 1 000 обитатели, 

над 50.0 m2 жилищна площ на човек и 1.0 обитател на жилище.  

Табл. 17. Параметри на жилищата към 01.02.2011 г 

Жилища - брой 3879 

Полезна площ -  m2 256611 

В т. ч. жилищна - m2 187324 

Жилищна площ на човек – m2 50,24 

Жилища на 1000 души от населението 1040 

Среден брой лица на едно жилище 1,0 

Необитавани жилища 2150 

Дял необитавани жилища - % 55,4 

Източник: НСИ, обработка на НЦТР ЕАД 

Отчитайки големия дял необитавани жилища (55.4%), реалното потребление е значително под приетия 

стандарт. Пресмятайки този показател само на база обитавани жилища, стойността пада от 1040 на само 

464 жилища на 1 000 обитатели. Значително се редуцират и другите параметри на жилищния стандарт: 

Табл. 18. Параметри на обитаваните жилищата към 01.02.2011 г. 

Жилища – брой 1729 

Полезна площ -  m2 124723 

В т. ч. жилищна - m2 93234 

Жилищна площ на човек – m2 25,00 

Жилища на 1000 души от населението 464 

Среден брой лица на едно жилище 2,2 

Необитавани жилища 2150 

Дял необитавани жилища - % 55,4 

Източник: НСИ, обработка на НЦТР ЕАД 

Жилища по начин на използване 

Трайните негативни тенденции в демографското развитие на общината (близо 17.0% спад между двете 

последни преброявания за 10 години), формират и тенденция към увеличаване на дела на 

необитаваните жилища. В селата той варира от 46.3% (за с. Звездец) до 87.8% (за с. Сливарово). В общо 

11 от 12-те села на общината, повече от половината жилища са необитавани. Проявяват се изразителни 

признаци на обезлюдяване в селската периферия. Дори и в общинския център гр. Малко Търново, всяко 

второ жилище е без постоянни обитатели. 

Табл. 19. Жилища по начин на използване  към 01.02.2011 г. 

Населени места 

Общо 

Жилища - брой 
Обитавани 

жилища - брой 

Необитавани 

жилища - брой 

Обитавани 

жилища - % 

Необитавани 

жилища - % 

Общо  3879 1729 2150 44,6 55,4 

гр. Малко Търново 1966 1080 886 54,9 45,1 

с. Близнак 128 24 104 18,8 81,3 

с. Бръшлян 107 29 78 27,1 72,9 

с. Бяла вода 117 27 90 23,1 76,9 

с. Визица 128 22 106 17,2 82,8 

                                                 
26 

420 обитавани жилища на 1000 човека 

с. Граматиково 563 213 350 37,8 62,2 

с. Евренозово 78 34 44 43,6 56,4 

с. Заберново 99 29 70 29,3 70,7 

с. Звездец 337 181 156 53,7 46,3 

с. Калово 67 20 47 29,9 70,1 

с. Младежко 79 17 62 21,5 78,5 

с. Сливарово 49 6 43 12,2 87,8 

с. Стоилово 161 47 114 29,2 70,8 

Източник: НСИ, обработка НЦТР 

Възраст на жилищния фонд 

Преобладаващият дял на наследения жилищен фонд е създаден в периода 1946 – 1970 г. (44.2%). Най-

активно строителство през този период е имало в с. Стоилово – оттогава са около 66.6% от сегашните 

жилища. Предходните 2 десетилетия (1971 – 1990 г.) са добавили втория по големина дял – 29,7%, но 

в по-големите селища – гр. Малко Търново и с. Граматиково. Фондът отпреди 1945 г. (с възраст над 67 

години), има дял от 18.2%. Възпроизводството на жилищата след началото на прехода е било над три 

и половина пъти по-малко в сравнение с предходния период. След 1990 г., към фонда са добавени само 

около 8%.  

Табл. 20. Жилища към 31.12.2012 г. по период на построяване 

Населени места Жилища общо 

Периоди на построяване 

До 1918 г. 
1919 - 1945 

г. 

1946 - 1970 

г. 

1971 - 1990 

г. 
след 1991 г. 

Общо 3 895 170 538 1 722 1 157 308 

с. Близнак 128 0 73 36 9 10 

с. Бръшлян 107 59 16 7 6 19 

с. Бяла вода 117 25 25 34 22 11 

с. Визица 128 2 45 61 15 5 

с. Граматиково 563 12 54 261 181 55 

с. Евренозово 78 0 17 25 33 3 

с. Заберново 99 2 32 56 3 6 

с. Звездец 337 19 38 190 72 18 

с. Калово 67 5 27 22 9 4 

гр. Малко Търново 1 982 40 130 908 789 115 

с. Младежко 79 0 38 7 17 17 

с. Сливарово 49 2 31 9 0 7 

с. Стоилово 161 4 12 106 1 38 

Източник: НСИ 

Проследена по селища, възрастовата структура на фонда разкрива факта, че освен гр. Малко Търново 

(с 5.8% новопостроен фонд), има и няколко села с относително висока строителна активност след 1990 

г. Това са с. Граматиково (32.1%), с. Стоилово (23.6%), с. Младежко (21.5%) и с. Бръшлян (17.8%). 

Обобщената оценка за възрастта на жилищния фонд е следната: 

В гр. Малко Търново жилищният фонд е сравнително млад – със средна възраст на фонда под 40 г. 

(45.6%); Отделни села в община са с относително стар, респективно, амортизиран фонд.  
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Структура на жилищния фонд по конструкция и етажност 

По вида на конструкцията, жилищният фонд е представен в четири обобщени категории – панели, 

стоманобетон, масивни (носещи тухлени стени и стоманобетонни плочи или гредоред), други 

(паянтови).  

Панелните жилища са около 13.5% (526 бр.), разположени почни изцяло в общинския център и с. 

Граматиково. Стоманобетонните също са с относително малък дял – около 2.5% и също са предимно в 

с. Звездец, строени като жилища на военнослужещите. Категорията “масивни” има дял от близо 72%. 

Сравнително малък е и делът на другите (паянтовите) жилища – 12.2%, разположени предимно в 

селата, където достигат 63.3% в с. Сливарово, 59.8% в с. Бръшлян и 56.3% с. Визица.  

Отчитайки и възрастта на фонда, може да се направи обобщена оценка, че жилищният фонд в някои 

села е силно амортизиран. Една част е за снос, а други 70 - 75% - за обновяване (включително енергийно 

саниране). 

Табл. 21. Жилища към 31.12.2012 г. по материал на външните стени на сградата (брой)  

Населени места Жилища общо 

По конструкция 

Панели 
Стомано-

бетон 

Тухлени с 

бетонна плоча 

Тухлени с 

гредоред 
Други 

Общо 3 895 526 96 599 2 197 477 

с. Близнак 128 0 8 14 100 6 

с. Бръшлян 107 1 2 17 23 64 

с. Бяла вода 117 0 0 22 48 47 

с. Визица 128 0 1 3 52 72 

с. Граматиково 563 69 11 60 400 23 

с. Евренозово 78 0 0 6 69 3 

с. Заберново 99 1 1 12 47 38 

с. Звездец 337 12 66 79 145 35 

с. Калово 67 0 0 1 33 33 

гр. Малко Търново 1 982 439 3 370 1 060 110 

с. Младежко 79 0 0 4 75 0 

с. Сливарово 49 3 0 1 14 31 

с. Стоилово 161 1 4 10 131 15 

Източник: НСИ 

По отношение на етажността, почти 100% от фонда в селата е в сгради с малка височина. Средна 

етажност има само част от фонда на гр. Малко Търново, с. Звездец и с. Граматиково.  

Панелни жилища  

В резултат от провежданата политика и производството на домостроителните комбинати (ДК), до 

момента в общината са изградени 516 панелни жилища в 46 сгради. Данните от последното 

преброяване (към 01.02.2011 г.) представят следната обобщена картина за наличния панелен жилищен 

фонд в общината (долната таблица): 

Табл. 22. Панелни жилища с техните характеристики  към 01.02.2011 г.  

Населени места Сгради Жилища Стаи 
Полезна 

площ 

Жилищна 

площ 

Живущи 

лица 

Средно 

живущи 

лица 

Общо 46 516 1049 32470 21852 741 1,4 

гр. Малко Търново 24 429 857 26971 17878 671 1,6 

с. Близнак - - - - - - - 

с. Бръшлян 1 1 3 75 63 1 1,0 

с. Бяла вода - - - - - - - 

с. Визица - - - - - - - 

с. Граматиково 4 69 152 4559 3258 41 0,6 

с. Евренозово - - - - - - - 

с. Заберново 1 1 2 35 33 2 2,0 

с. Звездец 12 12 27 595 487 26 2,2 

с. Калово - - - - - - - 

с. Младежко - - - - - - - 

с. Сливарово 3 3 4 115 85 - 0,0 

с. Стоилово 1 1 4 120 48 - 0,0 

Източник: НСИ, обработка на НЦТР ЕАД 

Разпределението на панелните жилища  по селища е крайно неравномерно и отразява мащабите на 

количествената жилищна нужда, породена от урбанизацията в “панелния” период. Броят на панелните 

жилища варира от 0 (в 6 селища) до 429 (град Малко Търново).   

Панелните жилища в общината са строени по 22-ро Постановление на Министерският съвет прието 

през 1982 г., с което се дават стимули на желаещите млади комсомолци да се заселят в изостаналите 

райони на България. Акцентът е върху Странджа и Сакар, които са най-обезлюдени в страната.  

Стотици семейства подписват договори и тръгват към Малко Търново, Тополовград, Елхово, Болярово, 

Свиленград, Ивайловград, Средец (Грудово) и др., привлечени от субсидията от 5 000 лв. на семейство 

или по 2 500 лв. на човек, финансови бонуси към заплатите, опрощаване на дължимите данъци, 

осигуреното жилище и единственото условие – да живеят и да работят в региона поне 10 години. За да 

се осигури препитание за новодошлите жители, са построени жилища, открити са производствени 

цехове, обновен е сградния фонд. Добър пример за размаха на строителство през този период е Малко 

Търново, където за удивително кратко време са открити цехове на ДСО „Електроника”, ДСО 

„Фармахим”, построен е Младежки дом, нова детска градина, както и два жилищни панелни комплекса. 

В края на 80-те е изградено лятното кино в града, рехабилитиран и обновен е и целият пътен участък 

до областния град Бургас. Трябва да се отбележи, че населените места в този край (Малко Търново, 

Звездец и др.) се намират в пограничната зона с Турция и в района са изградени големи военни 

поделения, което допълнително спомага за съживяването на региона. 

Фиг. 19. Панелни сгради в гр. Малко Търново 

Площ и потребление 

Големият дял на едно- и двустайните жилища 

определя и малката полезна и жилищна площ на 

панелните жилища (апартаменти). Чрез 

показателя “полезна площ на едно жилище”, 

който е 62.9 m2 на жилище, може да се установи 

картина със сходни стойности – при средно за 

страната 66.1 m2 и за област Бургас 64.8 m2. 

Показателят “жилищна площ на едно жилище” е 

42.3 m2 на жилище  

По отношение на показателя жилищна площ на 1 

обитател за общината  той е 29.49 m2 на обитател, 

а по показателя полезна площ на човек параметрите са 43.82 m2 на обитател. 

Населеност 
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Средно за общината, в едно панелно жилище живеят по 1.6 лица, при 2.2 за страната и 2.2 за област 

Бургас. Общото намаление на населението в общината се отразява и на населеността на панелните 

жилища. 

Благоустроеност на жилищата  

Всички жилища в общината са електроснабдени. Но статистиката отчита само 53.5% от жилища (2 074 

бр.), свързани с обществена канализация. От тях, 1 422 са в гр. Малко Търново. От другите селища, 

свързани с канализация жилища има в с. Граматиково (410 бр.) и с. Звездец (216 бр.).  Масовото 

решение в селата е на попивна яма или директно заустване в повърхностни течения. Това е една от 

основните причини за лошо състояние на повърхностните води във водосборите на общината. 

Висока степен на недоизграденост има и във водоснабдителните системи. Само 79.0% от жилищата са 

водоснабдени. Други 11.3% имат достъп до питейна вода от външен водопровод, а около 9.7% са без 

водоснабдяване. В допълнение, над 50% са загубите при пренос на водата, поради амортизирани 

мрежи. Детайлната картина на водоснабдяването и канализацията по селища е представена в долната 

таблица: 

Табл. 23. Жилища по благоустроеност – (брой) 

Населени места Жилища 
Канализация Водоснабдяване 

Канал Яма Без Вътре Вън Без 

Общо 3879 2074 915 890 3066 437 376 

гр. Малко Търново 1966 1422 259 285 1654 60 252 

с. Близнак 128 2 29 97 43 82 3 

с. Бръшлян 107 5 70 32 52 52 3 

с. Бяла вода 117 0 71 46 27 71 19 

с. Визица 128 10 6 112 86 35 7 

с. Граматиково 563 410 63 90 468 24 71 

с. Евренозово 78 6 53 19 61 9 8 

с. Заберново 99 0 38 61 78 20 1 

с. Звездец 337 216 117 4 300 36 1 

с. Калово 67 1 16 50 61 6 0 

с. Младежко 79 1 13 65 77 2 0 

с. Сливарово 49 1 23 25 25 15 9 

с. Стоилово 161 0 157 4 134 25 2 

Източник: НСИ, обработка на НЦТР ЕАД 

Обобщената оценка на ВиК сектора е, че той е със сериозни дефицити както във физическата си 

изграденост, така и в качеството на услугите. Този факт има негативни последици в най-малко две 

посоки – жизнен стандарт и екология 

Важен елемент на благоустрояването е и отоплението. Близо 98% от обитаваните жилищата се 

отопляват с твърди горива (дърва). Други 1.8% са на електричество.  С газ и парно не се отопляват 

жилища. Прекомерното използване на твърди горива за отопление на жилищата е един от основните 

източници на замърсяване на въздуха, особено при неблагоприятни климатични условия. 

Друг важен фактор на жилищния стандарт е енергийната ефективност на жилищата. Към 2011 г., само 

105 жилища (2.7%) са с топлоизолация, осигуряваща нормативната топлопроводимост, респективно, 

енергийна ефективност. Значително повече са жилищата с енергоспестяваща дограма – 458 (около 

12%). Основен принос за тази картина има общинският център гр. Малко Търново. Мерките за 

енергийна ефективност в селата обхващат символичен дял от жилищата (около 1 - 2%), а в някои села 

няма нито едно жилище.  

Табл. 24. Енергийна ефективност на жилищния фонд – (брой) 

Населени места Жилища С външна изолация С дограма 

Общо 3879 105 458 

гр. Малко Търново 1966 73 355 

с. Близнак 128 4 5 

с. Бръшлян 107 7 9 

с. Бяла вода 117 2 6 

с. Визица 128 0 5 

с. Граматиково 563 15 33 

с. Евренозово 78 0 0 

с. Заберново 99 0 8 

с. Звездец 337 1 3 

с. Калово 67 1 2 

с. Младежко 79 1 2 

с. Сливарово 49 0 0 

с. Стоилово 161 1 30 

Източник: НСИ, обработка на НЦТР ЕАД 

Собственост 

Традиционната за България силно преобладаваща частна собственост на жилищата е присъща и за 

община Малко Търново и то в още по-изявен вид. Малко над 95.4% са частните жилища, при 4.6% 

обществени (на общината и на държавата). Това са само 178 жилища, от които 123 (69.1%) са в с. 

Звездец (бивши военни жилища, собственост на МО), а останалите, разположени в град Малко Търново 

39 жилища и с. Граматиково 11 жилища като резервен общински фонд.  

На фона на растящата бедност, безработицата и несигурната заетост, символичният обем на социални 

жилища е в противоречие с потребностите от обществено подпомогнат подслон. Независимо от 

огромния брой необитавани жилища (на които трудно може да се разчита за социални нужди), 

общината следва да планира изграждането на нови социални жилища за маргиналните си групи. 

Долната таблица показва разпределението на жилищата по форма на собственост и по селища: 

Табл. 25. Жилища по форма на собственост към 31.12.2012 г. – (брой) 

Населени места жилища общо 

Форма на собственост 

държавни или 

общински 

частни - на 

юридическо лице 

частни - на 

физическо лице 

Общо  3 895 178 43 3 674 

с. Близнак 128 0 0 128 

с. Бръшлян 107 0 0 107 

с. Бяла вода 117 4 0 113 

с. Визица 128 0 3 125 

с. Граматиково 563 11 10 542 

с. Евренозово 78 0 0 78 

с. Заберново 99 1 0 98 

с. Звездец 337 123 2 212 

с. Калово 67 0 0 67 

гр. Малко Търново 1 982 39 27 1 916 

с. Младежко 79 0 0 79 

с. Сливарово 49 0 0 49 

с. Стоилово 161 0 1 160 

Източник: НСИ 
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Площни характеристики и жилищна осигуреност 

Жилищният фонд от общо 3 879 жилища има 257 хил. m2 полезна и 187 хил. m2  жилищна площ. Това 

осигурява един добър статистически стандарт на жилищно потребление – средно по 1 040 жилища на 

1 000 човека и близо 50.2  m2 на човек жилищна площ. В някои от селата тези стойности са много по-

високи, но това не е благодарение на реален висок жизнен стандарт, а поради обезлюдяване и много 

необитавани жилища. Реалното жилищно потребление, изчислено само на база “обитавани жилища“, е 

много по-ниско: 

Табл. 26. Характеристика на обитаваните жилища 

Населени места Жил./1000 Жил. площ/човек – m2. Обитател/жилище 

 Общо 464 25,0 2,2 

гр. Малко Търново 449 24,7 2,2 

с. Близнак 600 31,7 1,7 

с. Бръшлян 659 34,1 1,5 

с. Бяла вода 711 49,3 1,4 

с. Визица 367 16,8 2,7 

с. Граматиково 570 28,8 1,8 

с. Евренозово 756 43,9 1,3 

с. Заберново 287 17,2 3,5 

с. Звездец 376 19,9 2,7 

с. Калово 606 24,4 1,7 

с. Младежко 567 34,4 1,8 

с. Сливарово 600 26,2 1,7 

с. Стоилово 712 29,2 1,4 

Източник: НСИ, обработка на НЦТР ЕАД 

Основни изводи: 

 В общината се забелязва тенденция към увеличаване на дела на необитаваните жилища (55.4%); 

 Преобладаващият дял на наследения жилищен фонд е създаден в периода 1946 – 1970 г. (44.2%); 

 Град Малко Търново има сравнително млад жилищен фонд – със средна възраст на фонда под 

40 г. (45.6%); 

 Панелните жилища в общината са около 13.5%, разположени почти изцяло в общинския център 

и с. Граматиково; 

 Около 54% от жилищата са свързани с обществена канализация. Реално жилища свързани с 

канализация има само в три населени места; 

 Само 79.0% от жилищата са водоснабдени; 

 Близо 98% от обитаваните жилищата се отопляват с твърди горива (дърва); 

 Само  2.7% от жилищата са с топлоизолация, осигуряваща  енергийна ефективност, жилищата с 

енергоспестяваща дограма са около 12%; 

 ВиК секторът е със сериозни дефицити както във физическата си изграденост, така и в 

качеството на услугите;  

 Частната собственост на жилищата е 95.4%, а обществената е 4.6%, което лишава общината от 

възможността да провежда социална жилищна политика; 

 Намаляването на населението е основната причина за високите показатели за жилищна 

задоволеност, както и увеличаването на необитаваните жилища; 

 Жилищно потребление, изчислено само на база обитавани жилища, 464 жил. на 1000 д., 25 m2 

жилищна площ на човек и 2.2 обитатели на жилище е в рамките на нормалното.  

Основният извод е, че общината не се нуждае от масово ново жилищно строителство. Приоритетната 

нужда е в три други насоки - обновяване на съществуващия фонд; повишаване на използваемостта на 

наличния фонд и осигуряване на социални жилища за маргиналните групи чрез ново строителство или 

адаптиране на съществуващия фонд. 

4. СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И УСЛУГИ  

По своето предметно предназначение  подсистемите на общественото обслужване биват: 

 Системи на социалната в т.ч. институционална инфраструктура на обслужването; 

 Пазарни подсистеми; 

В тези главни групи има множество подгрупи.  

Социалната инфраструктура обхваща: образование, здравеопазване, култура и изкуство, научни 

изследвания, физкултура и спорт, ред и сигурност, държавно управление и неправителствени 

организации. 

От своя страна пазарните подсистеми включват: търговия, ремонт на коли и битова техника, други 

услуги,  финанси, кредит и застраховане. От гледна точка на важността, както и от бюджетния 

ангажимент на общината социалната инфраструктура е приоритетна в общинските планове и 

стратегии. 

4.1. Образование 

Тази подсистема на общественото обслужване остана единствената с изцяло бюджетна издръжка и е 

приоритет в общинската политика. В същото време тя е изправена пред редица екстремни ситуации, 

като демографски срив, сливане на паралелки и закриване на училища. 

На настоящия етап развитието на системата напълно отговаря на демографската маса на община Малко 

Търново и нейната структура 

В общината функционира едно училище – СОУ „Васил Левски”. Поради негативните  демографски 

процеси от 2008 г. до момента училището е със статут на защитено училище. През учебната 2013/2014 

година  в него се обучават 230 ученика от 1-12 клас. Те са разпределени в дванадесет паралелки, които 

разполагат с 20 учебни стаи и кабинети.  

От част от съставните населени места в общината, където има деца в училищна възраст, учениците 

пътуват ежедневно, като е организиран училищен транспорт.  Обучението в училището е на една смяна. 

В горния курс на училището  е разкрита професионална паралелка по специалността „Техник-лесовъд" 

(с насоченост „Горско и ловно стопанство").  

Към система „Образование” са и детските заведения. В общината те са две: 

 ОДЗ „Юри Гагарин”  в гр. Малко Търново с три групи и 57 деца. Към него има една яслена група 

с 12 деца 

 ЦДГ „Ален мак” в с. Звездец с една група от 21 деца. 
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Общият извод от функционирането на подсистемата е, че тя задоволява нуждите на общината, базата 

и е в добро физическо състояние и за нея се заделят ежегодни инвестиции. 

4.2. Здравеопазване 

Доболничната структура на системата на здравеопазването в община Малко Търново е от едно звено. 

Двама общо практикуващи лекари, по един в Малко Търново и с. Звездец обслужват населението на 

всички населени места от общината. В общинския център има регистрирани  и две стоматологични 

практики. 

Спешната медицинска помощ се осъществява от звеното в Малко Търново, в което има долекарски 

екип, съставен от фелдшер и шофьор. На това звено  в общината се разчита много, като се има предвид 

отдалечеността на съставните населени места, планинския релеф и достъпността при зимни условия. 

В общината осъществява дейност Специализирана болница за долекуване и продължително лечение. 

Тя има по-специфични функции и работи по програми на НОИ. 

Фиг. 20. Дом за възрастни хора с психически разстройства, с. Заберново  

Сградата, в която се помещава лечебното 

заведение е построена през 1978 г.  Това е 

масивна, монолитна 6 (шест) етажна сграда, 

със застроена площ 2 227 m2, разгъната 

застроена площ 13 368 m2. Здравното 

заведение разполага със 74 легла. Тя 

извършва лечение на опорно-двигателния 

апарат, дихателната система и периферна 

нервна система. 

В града има регистриран и хоспис – “Калица 

Берберова” на адреса на болничното 

заведение.  

Към село Заберново функционира и 

специализирано заведение за психично болни възрастни жени, което има капацитет 60 места и се 

обслужва от 30 души персонал. 

4.3. Културни дейности и обекти  

Културният облик на общината се определя от традиции, които битуват от векове. Читалищата, които 

работят на територията на общината са читалище “Просвета” в гр. Малко Търново, което има 100 

годишна история, читалище “Просвета” в с. Граматиково и читалището “Гео Милев” в с. Звездец са 

единствените културни институти. В тях се концентрира цялостният културен живот. Към читалищата 

има библиотеки, осъществяват дейност  различни състави. 

Историческият музей в Малко Търново е създаден през 1983 г., с идеята да се превърне в 

информационен център за културно-историческото развитие на Странджа. Той разполага с пет сгради, 

като в три от тях са разположени експозициите.  Къщите са оригинални странджански творби, което ги 

прави особено ценни за историята на българската архитектура.  В експозициите е нарушен 

традиционният способ на експониране в строго следване на хронологическия ред – „от древността до 

наши дни“. То е осъществено тематично, с акцент върху характерните за региона събития и явления.  

Представени са множество експонати от археологически разкопки - мраморни надгробни плочи, 

жертвеници, колони с гръцки надписи и мраморна статуя на римска девойка, два фронтона от тракийска 

куполна гробница, керамика. В музея и в откритото пространство около него се съхраняват всички 

археологически находки от древността до освобождението на Малко Търново, както и от по-нови 

проучвания.   

Иконната живопис е представена от няколко икони от XIX век, дело на местни майстори, които се 

отличават от други български икони, най-вече по своята стилистика. Народният бит е представен чрез 

експозицията на автентични предмети, оръдия на труда, съдове и облекла. Национално-

освободителното движение е представено чрез копия на снимки, документи и оръжия в комплекса и на 

историческата местност Петрова нива, където около мемориалния паметник, всяка година се събират 

туристи, дошли да почетат паметта на Преображенци. Историческият музей гр. Малко Търново е 

включен в движението „Стоте национални туристически обекта“. 

Фиг. 21. Експониране на открито, гр. Малко Търново и сградата на музея в гр. Малко Търново 

 

В местността Петрова нива има уредена богата музейна експозиция, наречена „Преображенци”. 

Експозицията предлага богат снимков материал, както и предмети – оръжия и униформи, 

принадлежали на въстаниците взели участие в историческото събитие. 

В читалище „Просвета“ в гр. Малко Търново работят самодейни състави, школи и клубове: за изворен 

фолклор, детско-юношески фолклорен състав, инструментален фолклорен състав, състав за стари 

градски песни, художествено слово, мандолинен състав, школа по изобразително изкуство. 

Читалището е свързано с имената на личности като Георги Поп Аянов, изтъкнат краевед и автор на 

книгата „Малко Търново и неговата покрайнина“, излязла от печат през 1936 г. Читалището предлага 

своите зали, читалня, салон, библиотека за провеждането на културни мероприятия и съдейства за 

популяризирането на културното наследство. Със средства от различни малки проекти са закупени 

книги, музикални инструменти, поддържат се важни абонаменти, изграден е Интернет център.  

Библиотеката при читалище „Просвета“ гр. Малко Търново е създадена през 1914 г., а библиотечният 

фонд през последните години се попълва само от дарения на средства и книги. През 1965 г. е построена 

сегашната сграда на нов културен дом с библиотечна зала. Сбирката обхваща периодика, справочници, 

краеведска сбирка, музикална сбирка от грамофонни плочи, аудио и видеокасети, записи на автентичен 

фолклор, на народни обреди и обичаи, богат снимков материал. През 1983 г. е създаден детски отдел 

със специално обзавеждане. Събрани са авторски произведения и изследвания на изтъкнати жители на 

общината. 
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Читалище „Гео Милев“ в с. Звездец разполага с художествена и детска литература и отраслова 

тематика. Създадена е фолклорна група, която има изяви в региона. Читалището участва в 

организирането на всички празници в селото.  

Читалище „Просвета“ в с. Граматиково разполага с богата библиотека и няколко отдела: отраслов, 

художествен, детски. Някои от дейностите на читалището са свързани с организирането и 

провеждането на Бабин ден, Кукеров ден, деня на самодееца 1 март, възстановяване на обичая Лазаров 

ден, както и в подготовката на нестинарските шествия. Към читалището има фолклорен състав за 

автентичен фолклор, който участва в обредния ритуал Еньов ден и Еньова буля. 

4.4. Спорт 

Спортът е подсистема, която гравитира между социалните и пазарни системи. В общината обектите на 

подсистемата  са само два – Спортна зала и градски стадион. Поради тази причина, една от основните 

задачи на ОУПО е да развие системата за отдих, развлечения и спорт, в съответствие с потребностите 

на местното население. 

Към институционалните системи в общината трябва да бъдат отнесени и тези, определени като 

“Административно – делови” - Районния съд и прокуратура, Районно управление на МВР,  Гранично 

полицейско управление и Община. 

Втората група подсистеми на общественото обслужване са подчинени изцяло на пазарния механизъм. 

Към тях спадат “Търговия и обществено хранене”, “Услуги”  и други от различен тип. Задачата на 

ОУПО е да създаде предпоставки за тяхното развитие и да осигури необходимата инфраструктура.  

5. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО  

Настоящият раздел е изготвен в съответствие със Закона за културното наследство (обн. ДВ бр. 19/2009 

г., посл. изм. ДВ бр. 7/19.01.2018 г.), Задание за изработване на ОУПО Малко Търново, с препоръките 

на НИНКН в процеса на съгласуване и е съобразен с изискването да се дадат предложения относно:   

 мястото на КН в градската структура и териториите, прилежащи на гр. Малко Търново, като 

главен общински център; 

 възможността за обособяване на културно-исторически агломерации от ценности в рамките на 

Община Малко Търново; 

 ситуиране на съществуващото културно наследство в националната и европейската мрежи на 

културните маршрути; 

 използването му като значим ресурс за развитието на различни форми на туризъм, особено: 

опознавателен, културен, научно-изследователски, селски, поклоннически и др. 

Анализът и оценката на културното наследство за целите на ОУПО следват  препоръките на НИНКН 

при съгласуването на Техническото задание, Методическите указания и критерии за разработване на 

опорните планове, схемите и обяснителните текстове към тях по отношение на културното наследство.. 

                                                 
27 Наредба за обхвата, структурата, съдържанието и методологията за изработване на плановете за опазване и управление на единичните 

или груповите недвижими културни ценности, Обн. ДВ бр.19/08.03.2011 г.   

5.1. Променени тенденции, международни и национални документи за опазване на културните 

ценности 

Новата визия за културното наследство обхваща постановки, които следва да се вземат под внимание 

при разработването на обши устройствени планове на общини, а именно: 

 Разширява се смисловото съдържание на културното наследство, което се разглежда с 

материалните и нематериалните наследености, свидетелстващи за историческо развитие, 

вярвания, опитност, традиции; 

 Разширява се неговият териториален обхват – от единичната културна ценност до културния 

ландшафт и културните маршрути на различни нива; 

 Увеличава се времевият обхват на културното наследство, като се налагат тенденции за 

обхващане и на най-новото наследство от края на 20-ти век; 

 Увеличава се социалната ориентираност на културното наследство и възприемането му като 

ресурс за устойчиво развитие; 

 Нараства значението на културното наследство като стимулатор за териториалното и 

функционално развитие на града и в конкретния случай и на общината. 

Тези нови тенденции и визия за културното наследство са резултат от работата на международни 

организации и разработването и приемането на нови документи, свързани с опазването и 

социализирането на културните ценности. 

Новите начини за опазване и ползване на културното наследство се базират върху респекта към 

регионалните традиции и засилената необходимост за автентичност на наследството. За по-значимите 

и мащабни обекти се прилагат Планове за опазване и управление (ПОУ27), в които се търси баланс 

между обществени и частни интереси и диалог между архитектурата и историческата среда. Сред тези 

нови инструменти са и новите форми на управление на културното наследство и използването на нови 

форми и източници на финансиране. Общите устройствените планове също могат да се използват като 

инструмент за адекватно управление и опазване на културното наследство. 

5.2.1. Международни документи 

Поредица от документи утвърждават културното наследство като важна част от обществения капитал. 

От съществено значение сред тях са Документът от Нара за Автентичността  (1994), Хартата за 

историческите градове на ИКОМОС (Вашингтон, 1987), Венецианска харта  на ИКОМОС (1964), както 

и Рамковата конвенция за стойностите на културното наследство в обществото  на Съвета на Европа 

(Фаро, 2005).  

Действащото към 2000 г. законодателство на ЕС разглежда поотделно общоевропейското природно 

наследство (Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания) 

и културното (Европейската културна конвенция). Отделни актове уреждат опазването на 

археологическото (Европейска конвенция за опазване на археологическото наследство) и на 

архитектурното наследство на Европа (Конвенция за защита на архитектурното наследство на Европа). 

През 2001 г. се създава цялостна рамка за интегриране и надграждане на съществуващите актове за 

опазване на природното и културното наследство на Европейско ниво – с тази цел е разработена  
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Европейската конвенция за ландшафта, която демонстрира, че природните и културните компоненти 

на ландшафта могат да бъдат опазвани и без обявяването им за паметници.  

Рамковата конвенция за стойностите на културното наследство в обществото разширява съдържанието 

на понятието „културно наследство“, като добавя към него всички наследени материални и 

нематериални ресурси. Нормативно се разширява и териториалният обхват на културното наследство. 

Във Венецианската харта на ИКОМОС (1964), са представени дефиниции за единичния паметник и 

неговата среда, а във Вашингтонската харта (1987) за историческия град. Ориентациите към 

Конвенцията за световното наследство  (1974) дефинират културни пейзажи, а Европейската конвенция 

за ландшафта от Флоренция (2001) определя глобалните пейзажи, носители на идентичност и 

многообразие (земни, речни и морски, селски, градски, извънградски и др.) Най-обширното ниво, това 

на интегралната културна среда, се разглежда в Рамковата конвенция (2005), като „пътищата на диалог“ 

между различните нива, или т.н. културни маршрути, се дискутират подробно от Харта за културните 

маршрути на ИКОМОС (2005). (Кръстев, 2009)  

България е страна по голяма част от представените европейски и международни актове за културното 

наследство, от което произлизат и основните ангажименти на правителството и на всички експерти, 

работещи в тази сфера.   

5.2.2. Национална нормативна рамка, стратегически планове и програми 

Законът за устройство на територията (ЗУТ, обн. ДВ бр. 1/2001 г.) представя нормативни 

тълкувания на структурни понятия като „видове земеползване“, „функционално зониране“ и 

„устройствен режим“ в контекста на националното, регионалното, общинското и градското ниво на 

планиране. От особено значение за разработването на ОУПО Малко Търново в частта „Културно 

наследство“ е законовата постановка по отношение на защитените територии, където са обединени 

природни и културни ценности.  В тази връзка ЗУТ дефинира „Защитени територии за опазване на 

културното наследство“ като единични и групови недвижими културни ценности с техните граници и 

охранителни зони. "Територии с особена териториалноустройствена защита" са защитените територии 

за природозащита по Закона за защитените територии (ЗЗТ, обн. ДВ бр. 133/1998 г.), териториите за 

културно-историческа защита по Закона за културното наследство (ЗКН, обн. ДВ бр. 19/2009 г.), и 

други територии със специфична характеристика, чийто режим на устройство и контрол се уреждат в 

отделни закони.  "Територии с режим на превантивна устройствена защита" от своя страна притежават 

висока природно-ландшафтна, екологическа и културна стойност, но не са обявени за защитени със 

специален закон.   

С общия устройствен план на общината се определят както териториите за културно-историческа 

защита, така и териториите за природозащита. С общински устройствени планове, също така, е 

възможно да се задават обхват и специален режим на устройство и контрол за териториите с особена 

териториално устройствена защита, включително за територии със специфични характеристики, 

определени по реда на закон. С ОУПО може да се установи и режим на превантивна устройствена 

защита, с който да се запази фактическото ползване на територии и части от тях, без да се влошават 

техните качества.  

Законът за защитените територии (ЗЗТ) установява реда за провеждане на политиката по 

поддържане и управление на защитените територии на Република Българи, в т.ч. всички природни 

паркове, резервати, забележителности и защитени местности. Община Малко Търново попада изцяло 

в обхвата на Природен парк „Странджа“. Това поставя допълнителни нормативни изисквания при 

                                                 
28 Виж http://www.mrrb.government.bg/static/media/ups/articles/attachments/6728e573127f2d3c9fd35469ed0dd9a2.pdf  

изготвянето на ОУП на общината по отношение на природния и културен компонент на ландшафта. С 

оглед на пространствения обхват на задачата, се налага да се проведат консултации с експертите, 

работещи в продължение на повече от 15 години по Плана за управление на ПП „Странджа“.  

Законът за културното наследство (ЗКН) урежда опазването и закрилата на културното наследство, 

устойчиво развитие на политиката по опазването му и гарантира равен достъп на гражданите до 

културните ценности на Република България. С раздели I-V  се задава дефиниция на понятията 

културно наследство и културни ценности, представя се класификация на обектите на недвижимото 

културно наследство, определят се органите, организациите и съответните им роли в Националната 

система по опазване на културното наследство. Раздел V “Териториално-устройствена защита“ на ЗКН 

урежда мерките за опазване и социализация на културното наследство, а съгласно Наредба № 17 към 

него, с предписания за режим на опазване следва да се посочват допустимите намеси в недвижимите 

културни ценности, устройството и условията за ползване на техните територии и охранителни зони. 

Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.28 е стратегически 

документ, който дава насоките за устройство, управление и опазване на националната територия. 

Културните ценности в НКПР се разглеждат като израз на включването на културното наследство в 

единната обща пространствена политика на страната, която от своя страна ще влияе върху 

урбанистичните и устройствените политики. Начертаните с НКПР пространствени модели по 

отношение на културното наследство в по-голямата си част следват трасетата на важни културни и 

биокоридори, като компонентите природно и културно наследство се разглеждат свързано.  Между 

районите, наситени с културни ценности с важно регионално значение попада и Странджа планина. 

НКПР предлага трансграничното сътрудничество да обхваща всички зони по Натура 2000 в граничните 

области с Р Турция, чрез изграждане на екологични „сини“ и „зелени“ коридори. Специфична цел, 

имаща отношение към разработването на ОУПО на община Малко Търново, предвид нейното 

местоположение, е именно създаването на подобни трансгранични екологични коридори. Съгласно 

анализа на културните напластявания община Малко Търново попада в Черноморското културно 

пространство. Наличните там природни забележителности, недвижими културни ценности и 

нематериално наследство представляват „буфер“ за крайбрежната курортна зона и предпоставка за 

разнообразно брандиране на туристическия продукт на общината.  

Регионалният план за развитие на Югоизточния район от ниво 2 (2014 – 2020 г.)29 отчита мрежата от 

защитени територии в тази част от страната като добра основа за развитието на специализирани форми 

на туризъм. Съгласно РПР, съществуващите над 50 туристически пътеки на територията на ПП 

„Странджа“ са основа за обособяване на 18 маршрута с различна насоченост. Самият Странджанско-

Сакарски подрайон се разглежда като приоритетен за развитие на туризма, като традиционно за района 

икономическо направление.  Развитието на туризма се адресира от Приоритет 3 на плана. Съгласно 

Мярка 2 по този приоритет, дейностите, свързани с развитието на туризма в защитени територии, 

следва да бъдат съобразени с плана за управление на съответната територия. Не на последно място, 

РПР съдържа мерки за възстановяване и поддържане на културно-историческото наследство и 

културните традиции, с цел осигуряване на благоприятна, здравословна и стимулираща развитието 

жизнена среда (Стратегическа цел 2). Приоритетно е и увеличаването на доходите на местното 

население чрез развитието на широка гама алтернативни форми на туризъм, като от главен интерес за 

нуждите на ОУПО на община Малко Търново е културно-познавателният.  

29 Виж http://www.mrrb.government.bg/regionalni-planove-za-razvitie-na-rajonite-ot-nivo-2-za-perioda-2014-2020-g-prieti-s-reshenie-na-ms/  

http://www.mrrb.government.bg/static/media/ups/articles/attachments/6728e573127f2d3c9fd35469ed0dd9a2.pdf
http://www.mrrb.government.bg/regionalni-planove-za-razvitie-na-rajonite-ot-nivo-2-za-perioda-2014-2020-g-prieti-s-reshenie-na-ms/
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В Предварителния проект на ОУПО последователно са разгледани обектите на материалното и 

нематериалното културно наследство, като в първата група са включени наземните и подземните 

археологически обекти и резервати, историческите обекти и комплекси,  етнографските обекти и 

комплекси. В тази група не са включени обекти на индустриалното наследство, тъй като такива няма 

открити на територията на община Малко Търново.  Природните ценности са разгледани като част от 

Националната екологична мрежа и обхващат защитени територии и защитени зони. Не са включени и 

произведенията на изящните и приложни изкуства, тъй като те са основно част от музейните сбирки и 

експозиции и нямат пряко отношение към задачите на ОУПО, в който са разгледани обектите, в които 

са експонирани.  

В методическите указания на НИНКН се обръща внимание на факта, че на територията на страната все 

още няма определени, с граници и режими, територии със статут на НКЦ – културен ландшафт, както 

и такива със статут на НКЦ – исторически ландшафт. Законовата рамка (определена от ЗУТ и ЗКН), в 

известен смисъл налага подобни ландшафти да се обособяват като „територии с превантивна 

устройствена защита“, и „територии  с особена териториално-устройствена защита“. В контекста на 

кадастралните данни културните и историческите ландшафти представляват териториално обособими 

структури и компоненти. На територията на община Малко Търново има ландшафти с огромна 

културна, историческа и естетическа стойност, но специален статут за тях не се предлага с 

Предварителния проект на ОУПО, тъй като на цялата територия са наложени режими от по-висок ранг 

на зашита, които се препокриват и това дава основание да се предполага, че при интелигентно 

планиране ценните културни и исторически ландшафти ще бъдат съхранени. 

В групата на нематериалното културно наследство са включени народни занаяти и традиции, обичаи, 

обреди и ритуали, културни празници и културен календар, които съгласно Конвенцията за опазване 

на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО  (2003)30 формират чувството за принадлежност, 

самобитност и приемственост.    

На територията на община Малко Търново няма единични или групови недвижими културни ценности 

в категория „световно значение“, вписани в Списъка на световното наследство от Комитета за Световно 

наследство към ЮНЕСКО.  

През 2009 г. нестинарството е включено в списъка на световното нематериално културно наследство 

на ЮНЕСКО. Това е древен български и гръцки обичай за танцуване върху въглени вечерта в деня на 

празника на Св. Св. Константин и Елена. Разпространява се в началото на ХХ в.31 Счита се, че 

нестинарите се преселват в България през 1913 г., а нестинарството се запазва единствено в няколко 

села в Странджа, от които Граматиково и Сливарово са в община Малко Търново.  

5.3. Особености на темпоралната и териториалната структура на КН в Община Малко Търново 

Краткият анализ на историческото развитие на община Малко Търново  и на културното наследство на 

територията на населените места и в обхвата на общината показва, че са разкрити достатъчно 

доказателства за населяването на този регион още от древни времена. На територията на цялата община 

са открити следи от културни пластове от неолитната и бронзовата епоха Запазени са следи от 

тракийската мегалитна култура, римската епоха, Средновековието и българското Възраждане. Една 

значителна част от тези обекти на културното наследство са свързани с развитото през античността до 

наши дни рударство, за което свидетелстват множество „рупи“.  

                                                 
30 Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство, ЮНЕСКО,   

http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00009-BG-PDF.pdf 

5.3.1. Историческа справка за културното наследство в община Малко Търново 

На територията на община Малко Търново са открити множество могилни некрополи и самостоятелни 

гробници. Каменните гробници от времето на траките, познати с наименованието  долмени, са 

пръснати из цяла Странджа. Тук и в съседната Сакар планина са местата с най-голяма концентрация на 

такива паметници (долмени) на Балканския полуостров и това определя изключителната регионална 

значимост на територията. Проучвания показват напластяване на следи от различни епохи. Комплекси 

от долмени край селата Заберново и Евренозово продължават да функционират като „градове на 

мъртвите” през елинистичната и римската епохи. Най-впечатляващите паметници са куполната 

гробница-светилище в м. „Мишкова нива” и куполната двускатна гробница в м. „Пропада“. В м. 

„Камъка“ също има интересно тракийско скално светилище, а издълбаните в скалата  Соларни кръгове 

се свързват с култа към слънцето и Аполон.  

Фиг. 22. Тракийско светилище в  м. Мишкова нива и Жертвеник в м. Мишкова нива  

 

В гр. Малко Търново, селата Заберново, Близнак, Звездец и Евренозово са открити следи от тракийски 

селища, от които са останали долмени и могилни некрополи (от началото на І-во хил. пр. Хр). 

Долмените са изградени изцяло от огромни каменни плочи (3–3.5 m). Повечето от тях са унищожени 

през ХХ век. Предполага се, че в Бръшлян са били светилищата на бога на плодородието и виното 

Дионис и на гръмовержеца Зевс. Мястото, на което в края на ХVІІ век е издигната църквата „Св. 

Димитър”, в древността е било тракийско светилище.  Край с. Звездец са открити 3 антични надписа на 

старогръцки, посветени на Зевс. Намиращите са в околностите на с. Визица тракийски надгробни плочи 

и надгробни могили, некрополи, останки от антични крепости и следи от металургична дейност 

насочват към съществувало на това място тракийско селище. На 4 km югоизточно от с. Заберново е 

локализирана тракийска и ранновизантийска крепост, построена на завой на р. Щремница, непристъпна 

от три страни. Подобна крепост е открита и в местността Рупите. Открити са следи от металургична 

дейност. В землището на с. Калово се срещат паметници от времето на траките и от античността.  

31Българско участие в списъка на световните шедьоври на устното и нематериалното културно наследство 

http://mc.government.bg/page.php?p=46&s=27&sp=32&t=33&z=35 

http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00009-BG-PDF.pdf
http://mc.government.bg/page.php?p=46&s=27&sp=32&t=33&z=35
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Има сведения, че с. Бяла вода е съществувало още в Античността. Намерени са останки от антично 

селище в м. Градището, на юг от селото е открит тракийски могилен некропол, а на югоизток, в м. 

Кунгьов гроб, върху висок рид над левия бряг на р. Младежка има следи от тракийска и късноантична 

крепости. На 2 km от Евренозово в посока с. Звездец, в м. Бакърен извор се намира уникален 

археологичен комплекс, съчетаващ в себе си обекти, отдалечени един от друг във времето с около десет 

века. Там са открити еднокамерен долмен с дромос (коридор) от ХІ-Х век пр. Хр., надгробна могила – 

интересен култов комплекс, свързан с обредите на смъртта при траките, тракийско светилище от най-

стар тип „умбо” или омфал – пъп на света. Край с. Граматиково е имало градища, калета, леярни пещи 

за медна руда и др.  

Съществуват достатъчно доказателства за връзките на тази територия с Римската култура.  

Предполага се, че през община Малко Търново е преминавал римски път, за което свидетелстват 

проучвания на братя Шкорпил за наличие на римска пътна станция Утсургас. В м. Пропада са открити 

два гроба от римската епоха. Римска гробница е открита и при с. Евренозово. На юг от с. Близнак, в м. 

Караевренско кале (Градище), са намерени монети, а в самото село е открит мраморен релеф на Трите 

нимфи от ІІ век сл. Хр. и съкровище от фолиси (посребрени медни монети) на римски императори от 

ІV век. Фрагментираният мраморен релеф на трите нимфи е запазен само в долната си част. Върху него 

със старогръцки букви е изписано името Тиберий Клавдий Премийон, за който се предполага, че е 

романизиран тракиец, приел римско гражданство по време на Клавдиите около І в. сл. Хр. 

От периода на Средновековието датира един от най-интересните християнски манастири от времето 

на исихазма, построен в пещера - манастирът „Св. Троица“ в м. Малката котвена, с. Граматиково. Край 

селата Калово и Заберново има останки от средновековни манастири.  

Възраждането в Странджа е представено с множество запазени образци от  изключително ценната за 

историята на българската архитектура странджанска къща, строена бързо, икономично и интелигентно 

от родни майстори в този период. Най-ранната жилищна сграда в Странджа е приземната къща, 

изградена с талпени дъбови стени върху каменни основи. Датира се от началото на ХVІІ до края на 

ХVІІІ в. Част от тези къщи са декларирани или обявени архитектурно-строителни културни ценности.   

Фиг. 23. гр. Малко Търново. Приемна сграда на общината 

Село Бръшлян е обявено през 1982 г. за 

архитектурен резерват. Повечето църкви също са 

културни ценности с архитектурно-художествен 

характер, поради специфичната за региона 

иконопис.  

Етнографската къща-музей в с. Бръшлян има 150 

годишна история и е запазена в автентичен вид. 

Тя представлява типична странджанска 

възрожденска двуетажна къща с каменно 

приземие и дървен етаж. В голямата стая на 

втория жилищен етаж се намира типичното 

огнище, изградено от камък към стената (баджа). 

Приземният етаж (дам) в миналото е служел за обор на домашните животни.  Музеят на традиционния 

бит и култура на Бръшлян е посветен на традиционното земеделие от епохата на Възраждането, но 

също така дава представа за архитектурата на странджанската възрожденска къща.  Балювата къща, 

която е архитектурен и исторически паметник, е построена през XIX век. Тя е типичен представител на 

странджанската жилищна архитектура с приземен етаж от ломен камък и кал с два дървени пояса и 

втори етаж от дърво. 

5.3.2. Териториална структура и обвързаност с околната урбанизирана и природна среда 

Териториалната структура на КН на територията на община Малко Търново се изгражда както от 

площни обекти и комплекси, така и от единични или пунктови такива, обвързани с маршрути, които 

свързват културни, природни и исторически ценности, места на културни събития и на местни народни 

и религиозни празници.  

Всички проучвания на КН във връзка с разработването на ОУПО Малко Търново са изготвени със 

съдействието на историческия музей, на туристическия информационен център в общинския център. 

Използвани са всички налични актуални публикации, изготвени по различни проекти и информацията 

от Дирекцията на Природен парк „Странджа“. Координатите на всички достъпни и разкрити 

археологически обекти са заснети на място с GPS от членовете на екипа по ОУПО и са използвани за 

по-точното им позициониране на схемата на културното наследство.  

Друг важен момент от българската история, оставил траен отпечатък върху община Малко Търново е 

Илинденско-Преображенското въстание. В м. Петрова нива (с. Стоилово) през 1903 г. се взема решение 

за вдигане на въстание в Източна Тракия и Странджа. Днес територията е със специален статут на 

историческа местност и на защитена местност 

Недвижимо културно наследство 

Недвижимото културно наследство на територията на община Малко Търново е представено  съгласно 

класификацията в чл. 6  от Закона за културното наследство (обн. ДВ бр. 19/2009 г.).  

Табл. 27. Недвижимото културно наследство в община Малко Търново 

КЦ според научна и 

културна 

принадлежност 

Категория /значение 
Декларирани КЦ, с 

предварителна категория 

о
б
щ

о
 Свет

овно 

Нацио

нално 

Мест

но 

Ансам

блово 

За 

сведен

ие 

Без 

катег

ория 

Национа

лно 

Местн

о 

За 

сведени

е 

Археологически  1 1   2    4 

Исторически  1 5  1 1    8 

Архитектурно-

строителни 
 9 34 39 1 124   4 210 

Архитектурно-

строителни от 

Античността и 

Средновековието 

 4 5       9 

Художествени  1 1   4    6 

Нематериални 1         1 

Урбанистични          - 

Културен ландшафт          - 

Културен маршрут          - 

Етнографски          - 

Парково и градинско 

изкуство 
         - 

Забележка: Броят включва и свалените обекти на НКЦ (43 бр., архитектурно-строителни) 
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 ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО, ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ 

Археологическите обекти във вътрешността на планината Странджа, където попада и общината, са 

сравнително по-слабо проучени, отколкото тези в крайбрежната част. Съгласно писмо с изх. № 45-00-

1/08.05.2014 г. на Националния археологически институт с музей (НАИМ) при БАН „в компютърната 

система „Археологическа карта на България (АИС-АКБ) няма регистрирани обекти от територията на 

община Малко Търново“. В списъка на НКЦ присъстват общо 4 археологически обекта, от които един 

с национално значение. 

Към археологията на района има постоянен засилен интерес, поради наличието на следи от няколко 

цивилизации и сведения за това съществуват още от края на ХІХ и началото на ХХ в. Съгласно 

изследванията на проф. Валерия Фол в региона за археологическите обекти и проучвания на тази 

територия съществуват публикации от братя Шкорпил (1927, 1931 г.), Г. Кацаров и Д. Дечев (1915 г.).  

Най-значимите археологически обекти в общината са тракийски гробници, долмени, светилища и 

култови комплекси, останки от крепости и отбранителни съоръжения. Една част от тях са на 

недостъпни места, поради характера на релефа, за тях липсват подробни сведения както в Регионалния 

музей в Бургас, така и в историческия музей в Малко Търново.  В настоящата Обяснителна записка са 

описани накратко само най-значимите археологически обекти и комплекси. 

Тракийската гробница и светилище в м. Мишкова нива, разположена на 10 km югоизточно от центъра 

на общината е обявена като археологически обект от национално значение с Писмо № 1633/24.04.1984 

г. и декларирана 2 години по-късно (СОПК от 27.06.1986 г.) Монументалният градеж, често  сравняван 

с мегалитния комплекс Стоунхендж в Обединеното Кралство (диаметър 100 m), е с външен диаметър 

25 m и височина 1,80 m и e изграден от 3 реда блокове от странджански мрамор. В южната част на кръга 

е разположен входът към куполна гробница, състояща се от покрит дромос и кръгла куполна камера. 

Фронтонът – щит и две ръце от двете му страни е изложен в съседство на историческия музей в Малко 

Търново. С различна техника и материал към дромоса е изградено правоъгълно помещение. От този 

обект са открити мраморни жертвеници на Аполон Аулариос, надпис с посвещение на Херакъл и 

оброчни плочки с изображения на тракийски конник. Предполага се, че комплексът е играел важна 

роля в религиозния живот на тракийските племена в Странджа. На обекта са поставени информационни 

табели, но достъпът е затруднен, поради стръмния терен. Към обекта няма изграден паркинг в 

достъпната зона, където може да се стигне с водач след заявка в туристическия информационен център.  

Интересът към този археологически обект се подсилва от засекретените проучвания от началото на 

1980-те години, проведени от Комитета за култура в пещера между върховете Голямо и Малко 

Градище, където се твърди, че се намира гробът на египетската богиня Бастет.  

В близост до светилището и връх Голямо градище са разкрити останки от разделителните стени на 

укрепена сграда, която се предполага, че е служила за жилище на обслужващите храма хора. Има следи 

от водопровод, могилен некропол, жертвеник от монолитен камък (с отвор за оттичане на кръвта) и 

крепост. Последната е обявена като обект от местно значение в ДВ бр. 35/1985 г.  

Тракийският некропол и гробниците в м. Пропада са разположени на около 5 km северно от Малко 

Търново, декларирани са с Писмо № 1633/24.04.1984 г. и обявени като археологически обект от 

национално значение със СОПК от 27.06.1986 г. С писмо на министъра на културата (изх. № РД9З-

43/16.12.2016 г.) на обект „Могилен некропол в м. „Пропада“, разположен в землището на гр. Малко 

Търново се предоставя статут с класификация на археологическа групова недвижима ценност и с 

категория „национално значение“. Определят се границите и площта на имота, която заедно с двете 

                                                 
32 Село Заберново и защитена местност „Парория” http://greencorridors.burgas.bg/bg/objects/view/35 

надгробни могили със зидани гробове е 68 878,86 m2. Със същата заповед се определя и охранителната 

зона на обекта с радиус от 350 m, нанесена в Окончателния проект на ОУПО съгласно координатите на 

характерни точки по БГС 2005. Територията на недвижимата културна ценност се определя за 

археологическо проучване, консервация, реставрация, експониране и социализация. В зона А се 

забранява промяна на предназначението на земята и всякакъв вид строителство, което не е свързано с 

проучвателните и консервационните работи или обслужването на посетители (навеси, информационни 

табели, пейки и др.). Забранява се бивакуването, палене на огън, засаждане на висока растителност. 

Промяна на предназначението на земята и изграждане на паркинг и на информационен център се 

разрешава единствено в имот  с идентификационен номер по КК  46663.70.18.  (Зона Б). За 

охранителната зона се предвижда статут на зона за археологическо проучване и наблюдение, забранява 

се промяната на предназначението на земята и строителството, както и бивакуването и паленето на 

огън. Допустимите дейности са в съответствие с предвижданията на Лесоустройствения план.  

Разкритите 40 надгробни могили, които представят четири различни типа гробници и цистови гробове 

функционират като „град на мъртвите” през елинистичната и римската епоха. За това свидетелстват 

намерените бронзови монети в мраморните гробове, използвани за влизане в подземното царство. 

Архитектурата на куполната гробница на върха на хълма съответства на датираните от V - ІІІ в. пр. Хр. 

тракийски култови сгради под могилен насип. Сведенията показват че комплексът е използван до ІV в. 

сл. Хр.  

Като археологически обекти с национално значение от античността са обявени долменът на 400 m 

западно от с. Евренозово (ДВ бр. 35/1965 г.) и долмените в м. „Тумбата“ на 1.5 km северозападно и  м. 

„Лъгът“ на 3 km в същата посока от с. Заберново, обявени след обнародването в ДВ бр. 35/1965 г. 

Първият от последните два е разположен на 263 метра надморска височина и се предполага че е от Х 

в. пр. Хр.32, а вторият е  еднокамерен долмен с дромос, в който са открити останки от няколко трупа. 

Той е намерен отхлупен и с лошо запазена фасада. За него в Интернет са дадени координати N 42˚ 06’ 

25.1” и E 27˚ 32’ 27.1”33. Освен посоченият западно от Евренозово долмен в източна посока, западно от 

селото в м. „Бакъра“, с координати N 42˚ 07’ 45.9” и E 27˚ 21’ 57.2” е разкрит двукамерен долмен с 

дромос. Той е бил изпълнен от мраморни плочи, по подобие на долмените при Заберново. Оставен е 

открит, поради което част от плочите не са запазени.  

Тракийското светилище „Камъка“ се намира на 10 km източно от Малко Търново в м. Каменска 

Бърчина и представлява комплекс от каменни образувания. Използван е за  тракийско светилище.  

Разположен е на високо място, постоянно огрявано от слънцето. Директно върху камъка са издълбани 

„соларни кръгове“ и това е причина да бъде свързван с култа към слънцето. Изследвания доказват, че 

на това място през 2500 г. пр. Хр. е бил наблюдаван изгрева на бога Слънце, извършвани са ритуали, 

важни за древните траки.   

Разкритите останки от крепости на територията на община Малко Търново, включени в предоставения 

от НИНКН списък на културните ценности са от местно значение. Това са късноантичната крепост 

„Кундьовото кале“ на 5 km югоизточно от с. Бяла вода (обявена в ДВ бр. 35/1965 г.), тракийската и 

ранновизантийска крепост „Германиково“  на 5 km югоизточно от с. Заберново и крепостта 

„Махмудкойското кале“ при м. Петрова нива на 10 km южно от с. Звездец. Последната е недостъпна, 

поради което липсва информация за посещения, изследвания и оценка на значимостта и състоянието й.   

Архитектурни обекти и комплекси под защитата на ЗКН съществуват във всички селища на 

общината. Най-голяма концентрация на такива обекти има в обявеното през 1982 г. за архитектурно-

33 Проект „Балкански мегалити“http://www.balkanmegaliths.bgjourney.com/Bulgaria/Dolmeni/Dstr-011BG/Dstr-011BG.html  

http://greencorridors.burgas.bg/bg/objects/view/35
http://www.balkanmegaliths.bgjourney.com/Bulgaria/Dolmeni/Dstr-011BG/Dstr-011BG.html
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исторически резерват (АИР) с. Бръшлян с решение на Бюрото на МС № 93/04.02.1982 г., обн. ДВ бр. 

13/04.02.1982 г. Историческото му и обемно-пространствено развитие е анализирано накратко на стр. 

40. Със същото решение е определена и охранителната зона от 250 m. На неговата територия има 83 

архитектурни обекта със статут на архитектурно-строителни обекти от национално, местно или 

ансамблово значение, обявени в ДВ бр. 20/1983 г. Балювата къща е обявена за исторически паметник 

от местно значение в ДВ бр. 97/1970 г., а църквата „Св. Димитър“ обявена в ДВ бр. 19/1973 г. като 

художествен паметник с национално значение. Към момента на обявяването на АИР на територията на 

селото има 9 обекта с национално значение, 35 бр. с местно значение и 38 бр. с ансамблово значение.  

По смисъла на ЗКН с. Бръшлян е категоризирано като историческо селище от национално значение. С 

писмо № 2352/26.08.2009 г. на директора на НИНКН към Министерството на културата Списъкът на 

недвижимите културни ценности в с. Бръшлян е актуализиран по предложение на НСОНКЦ и се 

предлага да бъдат внесени промени в регистъра на НКЦ за някои обекти, обявени в ДВ бр. 20/1983 г.: 

Първата група предложения е за повишаване на категорията на архитектурно-строителните обекти, 

обявени в ДВ бр. 20/1983 г. от категория „ансамблово значение“ в категория „местно значение“ поради 

доказана висока културно-историческа стойност и роля в автентичната градоустройствена среда: 

 Къща на Панайот Димитров – кв. 30 УПИ  I-104; 

 Къща на Кана Трепечова – кв. 31, УПИ ІV–101.  

Втората група предложения са за понижаване на категорията на 2 броя архитектурно-строителни 

обекти от категория „национално значение“ в категория „ансамблово значение“ поради загуба на 

културно-историческа стойност и необратима намеса в оригинала: 

 Къща на Руса Чайкова - кв. 42 УПИ ІІІ–136; 

 Къща на наследниците на Иван Тодоров - кв. 32, УПИ ІІ–89;  

Третата група предложения са за понижаване на категорията на обявените по същото време 

архитектурно-строителни обекти от „местно значение“ в „ансамблово значение“ поради аналогични 

мотиви: 

 Къща на Керана Русинова - кв. 2, УПИ Х-49; 

 Къща на Минка Ненчева - кв. 2, УПИ VІ–14; 

 Къща на Нана Кубарелова - кв. 12, УПИ ІІ–59; 

 Къща на Радка Янкова – кв. 12, УПИ І–60; 

 Къща на наследници на Стоян Керязов – кв. 13, УПИ ІІ–61; 

 Къща на Атанас Трепечов – кв. 13, УПИ ІІІ-70; 

 Къща на Христо Въргов – кв.13,  УПИ V–62; 

 Къща на Костадин Костадинов – кв. 28, УПИ ІІ–106; 

 Къща на наследници на Никола Василев – кв. 32, УПИ І–88; 

 Къща на Пейо Пеев – кн. 16, УПИ ІІ–77; 

 Къща на Донка Темелкова - кв. 7, УПИ І-30; 

 Каменен обор на Милка и Нети Кубарелови – кв. 5, УПИ І-25; 

 Къща на Георги Георгиев - кв. 5, УПИ ІІІ-10; 

 Параклис „Св. Панталеймон“  - извън регулация на селото; 

Четвъртата група обекти са общо 9 бр. жилищни сгради, предложени за заличаване, поради 

саморазрушение, унищожение от пожари или загуба на архитектурно-историческа стойност при 

преустройство. Това са следните обекти, обявени в ДВ бр. 20/1983 г.: 

 Къща на Стойчо Бухлев - кв. 2, УПИ ІІ-17 (стар парц. ХІ);  

 Къща на Тодор Джамбазов - кв. 2, УПИ ХV-20, (стар парц. VІ пл. № 10); 

 Къща на Димитър Трепечов - кв. 2, УПИ ХІІІ-21, (стар парц. Х, пл. № 13); 

 Къща на Мара Пеева - кв. 2, УПИ ХVІІ-21, (стар пл. № 23); 

 Къща на Анжел Градев – кв. 11, УПИ ІІІ-40, (стар пл. № 40); 

 Къща на Димитър Балтов - кв. 25, УПИ І-68, (стар пл. № 66); 

 Къща на Тодор Темелков – кв. 40, УПИ І-130, (стар пл. № 96); 

 Къща на Панайот Димитров - кв. 38, УПИ І-114(стар пл. № 96); 

 Къща на Кирил Чоканов, кв. 33, УПИ ІV-91, (стар пл. № 171); 

Съгласно направения анализ и оценка на състоянието на обектите в с. Бръшлян от НИПК (сега НИНКН) 

към Министерство на културата по повод актуализацията на списъка на НКЦ и на режимите в 

охранителната зона, най-големите нарушения в обема и структурата на селото се забелязват в 

югоизточната част на селото, в централната част, в кв. 2, 3, 31 и 38. Там са разположени и най-много 

обекти с понижаване на категорията или заличаване в регистъра. Нарушенията са резултат от 

застрояване на някои имоти след изготвяне на Застроителния план на селото от 1984 г., изграждането 

на училището, отнемане на части от уличните пространства и приобщаването им към дворовете, 

подмяната на оградите с телени, на входните врати с метални, както и поради други неподходящи 

намеси. 

Важно значение за историята на българската архитектура и за обемно-пространственото въздействие и 

характер на общинския център имат архитектурно-строителните обекти на територията на гр. Малко 

Търново. Съгласно предоставената информация към момента на изготвянето на Предварителния проект 

на територията на града и в неговото землище има общо 63 регистрирани обекта, от които 4 

археологически обекта с местно значение и 1 с национално, разгледани по-горе;  51 жилищни сгради 

със статут на архитектурно-строителни обекти, от които 34 общо свалени от регистъра съответно 14 

бр. с Писмо № 3208/04.03.1992 г., 1 брой с писмо № 596/29.06.2001 г. и 19 броя с Писмо № 

10474/10.10.2003 г. В списъка присъстват и 3 броя религиозни обекта – църквата „Успение 

Богородично“ като архитектурно-строителен и художествен обект (Писмо № 3292/28.09.1976 г., 

Списък от 20.02.1979 г.  и Писмо № 3190/28.02.1992 г.), Старата джамия (Писмо № 3292/28.09.1976 г., 

Писмо № 3190/28.02.1992 г.) и Католическата църква (Писмо № 3190/28.02.1992 г.) Последната 

повишава своето значение в системата на културното наследство и на туризма, поради факта, че през 

последните години е включена в списъка на поклонническите места, свързани с католицизма. В списъка 

присъстват и 4 исторически обекта – паметници или паметни плочи, сред които е и паметникът при 

Петрова нива, с национално значение. 

Важно за обектите на културното наследство в гр. Малко Търново е тяхната концентрация в центъра 

на града, където изграждат добре балансиран ансамбъл, със съхранени по обем и въздействие  

градоустройствена рамка и архитектурна среда.  

В с. Бяла Вода има 10 декларирани архитектурно-строителни обекта, от които една къща фигурира в 

Списъка от 12.03.1979 г., а останалите, също жилищни сгради, са декларирани с Писмо № 

3720/23.10.1984 г. Църквата “Св. Пророк Илия” е строена през ХVІІІ в., тя е ниска, леко вкопана в 
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терена и с издължени пропорции. Стените са от ломен камък, подът е застлан с антични тухли, останки 

от които се намират и в нивите около селото. Тя не присъства в Списъка на НКЦ на община Малко 

Търново, макар че в някои източници е посочено, че е обявена за културен паметник.   

Културното наследство в с. Визица е представено от 2 обекта в категорията архитектурно-строителни 

– къщата на Димитър Заберски (Писмо № 3292/28.09.1976 г.) и църквата „Св. Троица“ в кв. 13 УПИ І-

105, която фигурира в същото писмо, в Писмо № 272 от 25.01.1978 г. и в Списъка от 20.02.1979 г. 

Възстановена е през 1914 г. на същото място, на което е съществувал храм от ХІХ век. Сградата на 

църквата е полувкопана, което е характерно за почти всички църкви от този период в района.  

Недвижимото културно наследство на с. Граматиково присъства в Списъка на НКЦ с 5 обекта, от които 

3 жилищни сгради, един исторически паметник на загиналите преображенци от местно значение и една 

църква. която е както архитектурно-строителен паметник, така и художествен. Съществуващата църква 

на това място от края на ХVІІІ в. е опожарена от черкезите през 1877 г. и на нейно място е изградена 

днешната църква  “Свети 40 мъченици”. В нея се е намирала най-голямата сбирка икони от 

лозенградския иконописец Ставро Михайлов. 

В с. Заберново има 2 къщи включени в списъка на НКЦ като архитектурно-строителни обекти с местно 

значение и един архитектурно-художествен обект в кв. 12 УПИ І-81 (Писмо № 3292/28.09.1976 г., 

Списък от 20.02.1979 г.) – църквата „Свети Лука“. Счита се, че това е най-старата оцеляла селска църква 

в Странджа, която е датирана към ХVІІ век. Подобно на останалите църкви от този период и тя е 

вкопана наполовина в земята. Откритото преддверие и тук е пристроено в по-късен период. Църквата, 

заедно с камбанарията участва в оформянето на главното площадно пространство на селото. Наличието 

на малко парково пространство, открита сцена и площад допринасят за съхраняването на мащаба на 

средата и на градоустройствената рамка на този комплекс.  

В Списъка на НКЦ в с. Звездец има 12 къщи, всички в Списъка от 12.03.1979 г.  (Писмо № 

3720/23.10.1984 г.), които са обявени като архитектурно-строителни обекти, представители на 

странджанската жилищна архитектура.   

В с. Сливарово 21 къщи са декларирани като архитектурно-строителни обекти  с Писмо № 

1045/30.03.1982 г. и Писмо № 3720/23.10.1984 г. Поради обезлюдяването на селото и неговото 

разположение в граничната зона, повечето от къщите, представители на типичната странджанска 

архитектура от ХІХ век са застрашени от саморазрушаване.   

В с. Стоилово жилищните сгради, декларирани като архитектурно-строителни обекти са също 21 

(Писмо № 4216/15.12.1976 г. и Писмо № 3720/23.10.1984 г.). Къщите са от ХVІІІ и ХІХ век, някои от 

тях са били едни от най-големите и богати къщи в Странджа, украсени с дърворезба. Към тази група се 

причисляват и още 3 обекта - тепавицата по пътя от селото към Малко Търново, старото училище (кв. 

13, УПИ І-230) и воденицата по Меча река, и трите обекта съгласно  Писмо № 3292/28.09.1976 г. 

Църквата “Св. Илия”, която се намира в кв. 13, УПИ  І-229 (Списък от 20.02.1979 г.), е обявена за 

художествен обект. Датирана е към края на ХVІІ век, откогато са и вратите на олтара. С висока 

художествена стойност са иконите на Св. Мина и Св. Богородица от созополския иконописец Сократ 

Георгиев. 

На територията на община Малко Търново има и местности, свързани с важни исторически 

събития, обреди и вярвания. Най-важните от тях са местностите Петрова нива, Влахов дол и 

Индипасха.  

                                                 
34 Виж http://greencorridors.burgas.bg/bg/objects/view/34  

Петрова нива е със статут на историческа местност, обявена със Заповед № 2344/26.04.1971 г. на 

МГГП, разположена е в землището на с. Стоилово и заема площ от 250 ha. Там от  28 до 30 юни 1903 

г. се провежда конгрес на Одринския революционен окръг на Вътрешната македоно-одринска 

революционна организация и се приема общ план за обявяване на Илинденско-Преображенското 

въстание и за въстаническите дейности в района. През 1950-те години е построен паметник, обявен за 

историческа културна ценност от национално значение с протокол ДВ бр. 97/ 1970 г., а през 2003 г. е 

построена църквата „Св. Петка“. Ежегодно в края на м. август на това място се провежда национален 

възпоменателен събор. (координати 42o03’40.65” N, 27o31’48.98” E, 237 m надморска височина). 

Местността има и статут на защитена местност34, по Закона за защитените територии (обн. ДВ 

бр.133/1998 г., изм. ДВ бр. 96/01.12.2017 г.), с цел опазване на характерния ландшафт, местообитания 

на редки видове птици и застрашени растителни видове. Обявена е със Заповед №2344/26.05.1971 г. и 

прекатегоризирана със Заповед №РД-309/31.03.2003 г. 

Местността Индипасха е разположена в землището на с. Сливарово (координати: 42°00’17.32” N, 

27°39’12.19” E), където са изпълнявани древни ритуали  и обреди с помощта на лечебна пречистваща 

сила на водата. Предполага се, че на това място е имало тракийско светилище преди повече от 2000 

години, където се съчетават езически и християнски вярвания. Хората вярват, че водата е най-лековита 

в неделята след Великден (Пасха), поради което тогава там се събират най-много хора. До извора има 

малък параклис и множество икони, оставени от молещите се. Върху скалата се оставят дрехи на 

хората, търсещи изцеление. Тракийското светилище е едно от местата в Странджа, където се смесват 

тракийски и християнски обичаи за здраве, където се съчетават културни и природни ценности.  

Важно място в системата от културни ценности в община Малко Търново и в Странджа заема Влахов 

дол, където се намира Голямата аязма, свещено за нестинарите място. Координатите на мястото, по 

данни от Туристическия информационен център гр. Малко Търново са 42°01’39.08” N, 27°43’34.15” E. 

Традицията поклонниците и нестинарите да се събират на това място в неделята преди празника на Св. 

Св. Константин и Елена – 3 юни, е възстановена през 2005 г. Всяко едно от селата има своя свещен 

извор (аязма) и „одърче“, което представлява изградена от дърво конструкция за поставяне на икони, 

дарове, обредни хлябове. Съществуват множество легенди за мястото, за обичая, за наличието на 

селище в съседство, за предсказанията на нестинарите и за танците върху жарава. Мястото е достъпно 

по маркирани от ДПП „Странджа” маршрути от всяко едно от петте села до самия Влахов дол, показани 

на схемата за НКН.  

Макар че не фигурират в Списъка на недвижимите културни ценности в община Малко Търново и в с. 

Бръшлян, важна роля за духовния и културен живот на населението в общината имат множеството 

параклиси, изградени в различни периоди. В повечето случаи те са изградени в близост до туристически 

маршрути, в исторически местности, свързани с традиции, вярвания, обичаи и ритуали, някои от които 

изпълнявани и до днес.  

Около общинския център гр. Малко Търново са разположени параклисите “Св. Богородица” (на 3 km 

северозападно от града в м. Пейково), “Божейме” (на 3 km югоизточно от града в м. Църногорово). 

Последният е изграден на мястото на стар манастир с аязма. Посещава се на Спасовден (Възнесение 

Господне).    

http://greencorridors.burgas.bg/bg/objects/view/34
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Около с. Бяла вода  са параклисите “Св. Иван  Рилски” с лечебен извор край него (на 2 km северно от 

селото в м. Марино селище), “Св. Илия” (на 4 km западно от селото), “Св. Петка” (на около 1 km южно 

от селото в м. Ряката).  

До с. Визица също има параклис “Св. Илия”, изграден през 1877 г. в подножието на най-голямата 

тракийска могила в района. В стените му са вградени останки от средновековна строителна керамика, 

намерена в района. Издължената форма на плана го свързват с най-старите параклиси в Странджа от 

ХІV в.  До него има аязма и останки от манастирски комплекс. . 

Около второто по население село в общината,  с. Граматиково е имало множество параклиси. Днес 

най-посещавани са параклисите „Св. Илия“ (на 2 km южно от селото), “Св. Георги” (в гробището на 

селото), “Св. Богородица” (на 5 km южно от селото, в м. Качул), “Св. Св. Константин и Елена” (на 

около 1 km източно от селото, в м. Язмицата), “Св. Троица”  от 1870 г. (между селата Визица и 

Граматиково в м. Котвините).  

Много параклиси съществуват и около с. Заберново. Параклисът “Св. Петка” от 1869 г. е разположен  

на 5 km северозападно от селото. Параклисът  “Св. Георги” се намира на 2 km южно от селото,  “Св. 

Дух” е на 1 km източно от Заберново, “Св. Марина”, разположен на трудно достъпно място. Местните 

хора посочват около 23 параклиса, изградени от различни фамилии и поддържани от тях. По-известните 

от изброените по-горе са параклисите „Св Богородица“, „Св. Св. Константин и Елена“, „Св. Спас“, „Св. 

Дух“ и др. 

Параклисите около с. Калово са „Св Панталеймон“ (на 2 km южно от селото), където се прави курбан 

на празника на селото на 27 юли. Параклис „Св. Петка“ (на 4 km източно от селото) където след 

Великден в петък също се прави курбан и тази традиция съществува само на това място. Наблизо се 

намира параклис „Св Теодор“.  

Около с. Сливарово също има много на брой достъпни параклиси, между които “Св. Панталеймон” (в 

южния край на селото в м. Новия врис), “Св. Георги” (на 1 km югоизточно от селото), “Св. Георги”, 

“Св. Богородица”, “Св. Мина”  и др. Към тях може да се причисли и пещерата-светилище “Св. Марина”, 

която отстои на около 12 km източно от селото. Светилището, чиято вода също се смята за лечебна е 

било посещавано от много поклонници, включително и от Турция.  

В близост до с. Стоилово са параклисите “Св. Илия” (в източния край на селото), “Св. Георги” (на 4 

km западно от селото в м. Нивище), столнините “Св. Костадин” (на 1 km северно от селото), “Св. 

Троица” (на около 3 km североизточно от селото) и светилището “Св. Марина” (в пещера на около 5 

km югоизточно от селото). 

Почти всички параклиси са свързани с извор на лековита вода (аязма), някои от тях като например 

свързани с името на Св. Илия са разположени на по-високи и труднодостъпни места, докато 

светилищата на Св. Марина са в ниски и усойни места, с речни долини или пещери. Всички се свързват 

с вярвания за лечебната сила на водата или на енергията на мястото.  

Войнишки паметници 

Съгласно предоставената справка от община Малко Търново общият брой на войнишките паметници е 

10 броя. Информация за тяхното състояние и предназначение може да се получи от Справките от 

Министерство на отбраната.  

В гр. Малко Търново, православен храм „Успение Богородично“ има паметна плоча от мрамор на 

загиналите в Отечествената война 1944 – 1945 г., която е в отлично състояние. Чества се на 25 октомври, 

деня на освобождението на града.  През 1981 г. в градската градина е открит паметник на загиналите 

при охраняването на държавната граница в периода 1948 – 1955 г. Изпълнен е от мрамор с помощта на 

дарения и е в отлично състояние.  

Фиг. 24. Паметник на загиналите в охрана на границата, гр. Малко Търново и паметник на 

опълченците от Малко Търново, участвали в Руско-турската война. 

 

През 1980 г. на ул. „България“ гр. Малко Търново“ е открит паметник „Веригата“, който е посветен на 

загиналите опълченци от Малко Търново, участвали в Руско-Турската Освободителна война 1877-1878 

г. Изграден е със средства на Общинския бюджет, чества се на 3 март и е в отлично състояние. Състои 

се от две части – гранитен постамент с плоча с имената на загиналите и каменна верига.  

В центъра на с. Близнак през 1979 г. е изградена чешма с паметна плоча на загиналите през І-вата и ІІ-

та Световни войни. На сградата на кметството на с. Калово през 1989 г. е поставена паметна плоча за 

Паметна плоча на загиналите от с. Калово в І-та Световна война и ІІ-та Световна война. В близост до 

с. Визица  през 1946 г. е изградена чешма-паметник за загиналите,  известна като „Атанасова чешма”. 

През 1943 г. на бившата сграда на кметството в селото е поставена паметна плоча на загиналите в 

Междусъюзническата война 1915-1918 г. 

На камбанарията на църквата в с. Заберново през 1943 г. е поставена паметна плоча от гранит на 

загиналите за родината във войните 1912-1913 и 1915-1918 г. Надписите на плочата се нуждаят от 

ремонт. По аналогичен начин е поставена паметна плоча на камбанарията в центъра на с. Граматиково, 

посветена на загиналите  в същия период.  
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Фиг. 25. Паметна плоча на загиналите с. Граматиково 

Всички паметници се поддържат и са в отлично състояние. Не 

за всички обаче има данни за годината на тяхното изграждане.  

Освен войнишките паметници на територията община на 

първо място сред тези културни и исторически ценности би 

следвало да се спомене паметникът на Преображенци в м.  

Петрова нива. През 1953 г. е открита мраморна плоча в чест 

на 50-годишнината от въстанието, а след набирането на 

средствата през 1958 г. се открива и мемориалът, изграден от 

местен камък по проект на архитектите Михаил Соколовски и 

Евгени Зидаров.  

В община Малко Търново съществуват паметници и от по-

ново време, каквито са паметникът на детския писател Стоян 

Русев в центъра на с. Заберново и паметникът на професор 

Александър  Фол в центъра на гр. Малко Търново.  

Всички тези обекти са носители на историческата памет на 

хората, които живеят в тази част на страната. Част от обектите 

са включени в туристическите маршрути, които преминават през общината. 

Културни маршрути 

Съгласно ЗКН териториално обособимите структури от обекти на недвижимото културно наследство, 

чиито елементи се намират в определени смислови, пространствени и естетически връзки помежду си 

и с прилежащата им среда, следва да се приемат като ансамбли на културното наследство. 

Териториално обособима структура се явяват и културните маршрути, като съвкупност от историческо 

трасе на традиционен път с включените към него обекти на недвижимото културно наследство и 

ландшафти. ИКОМОС и неговият Международен комитет за културни маршрути акцентират върху 

ключови характеристики на понятието „културен маршрут“.  

Съгласно Международната харта на културните маршрути (Квебек, 2005) културните маршрути 

включват материални и нематериални феномени. Отнесено към българското законодателство и 

постановките на ЗКН, подобни феномени са класифицираните съответно като материално и 

нематериално наследство на територията.   

Културните пътища имат изключителен принос във формирането на културно-туристическите 

продукти в историческите територии, тъй като туристическият продукт интегрира обекти на 

културното и природното наследство. (Кръстев 2009). В този смисъл и в контекста на ОУПО на община 

Малко Търново се търси интеграция между предлаганите режими за устройство и опазване на 

недвижимите паметници на изкуството и културата – културния ландшафт, и природния компонент на 

средата.  

На база предоставената изходна информация за разглежданата територия в ОУПО на община Малко 

Търново са посочени традиционните пътища и материално детерминираните исторически трасета (вкл. 

поклоннически пътища, туристически пътеки и познавателни еко-пътеки); исторически селища 

(урбанизираните структури, наситена с културно-исторически ценности - с. Бръшлян); и историческите 

зони (обособените селищни, извънселищни територии, наситени с културни и исторически ценности). 

                                                 
35 Културните коридори на Югоизточна Европа, http://www.seecorridors.eu/?w_p=23&w_l=1&w_c=2 

Отчетени са няколко броя локализации на активно и атрактивно визуално възприемане на културните 

и исторически ландшафти (северно на Малко Търново; свързани локации около селата Звездец, 

Евренозово и Младежко; свързани локации около с. Стоилово, резерват „Средока“ и защитените 

местности „Велека“ и „Петрова нива“). Характерна особеност е, че през всяко от така обособените 

пространства преминават туристически, познавателни, а в случая с локализацията на КН при селата 

Граматиково и Качул и католическата църква в Малко Търново – и поклоннически трасета.  

Културните маршрути са разгледани по-подробно в частта за развитие на туризма и са илюстрирани 

със схемата за туристическите зони, маршрути и обекти. Те са съобразени с други документи, 

разработени по темата и обсъждани в момента по проекти на Природен парк „Странджа“. 

Културен маршрут от международно значение е Виа Понтика (Via Pontica)35, който преминава по 

западното и южното крайбрежие на Черно море, от Турция, през България и Румъния до Кавказ. Този 

културен коридор свързва културите на народите край морето със сухоземните култури, доказателство 

за което са мегалитните структури в Странджа, скалните светилища и долмени. При община Малко 

Търново маршрутът навлиза във вътрешността на територията за да поеме по трасето към Къркларели 

в Турция.  Това е и вторият по значимост европейски миграционен път на птиците, които гнездят в 

Североизточна Европа.   

Сред културните маршрути на община Малко Търново следва да се причислят и петте лъча на 

нестинарските шествия, които тръгват от селата Кондолово, Българи и Кости в община Царево и 

Сливарово и Граматиково в община Малко Търново по посока към м. Влахов дол. Макар и с по-къси 

отсечки те следва да заемат подобаващо място в оценката на стойността и автентичността им, поради 

факта, че се свързват с нематериално културно наследство от Световната листа на ЮНЕСКО. 

Поклонническите маршрути, пресичащи общината са два: 

 Международен поклоннически маршрут от гр. Малко Търново през с. Визица до Созопол и 

църквата „Св. Св. Кирил и Методий“ за поклонение пред мощите на Св. Йоан Кръстител. 

 Вторият поклоннически маршрут обвързва Шумен -  с. Руен и  манастира "Св. Св. Кирил и 

Методий",   Несебър,  Поморие,  Созопол,  Приморско  и Царево, откъдето навлиза в Странджа 

през с. Българи, Граматиково,  гр.  Малко Търново, м. „ Петрова нива“,  с. Бръшлян - 

Голямобуковския манастир, "Живоприемний източник" и храм "Св. Димитър", и през градовете  

Средец , Ямбол и Кабиле завършва в Шумен.  

Интересът към тези места и маршрути се засилва след посещението на Папа Йоан Павел ІІ в Малко 

Търново през 2002 г. Източно-католическата църква "Света Троица" в града е обявена за Светилище на 

Свети Йоан Павел II,  

Важното за културните маршрути, преминаващи през община Малко Търново е интегрирането им с 

природни маршрути и екопътеки, с местата, наситени с природни ценности. Те са наситени с обекти, 

които имат важно културно и социално значение и са част от културното наследство  на общината. Част 

от тези обекти са и посочените по-горе множество параклиси, изградени на места, за които се счита, че 

притежават енергиен заряд и лечебна сила.  

Културните маршрути в общината на много места съвпадат с туристическите маршрути, които са 

повече от 40. Основна задача на ОУПО в това отношение е да идентифицира онези от тях, които 
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привличат интерес и посетители и да ги обвърже с подходяща инфраструктура, без това да нарушава 

режимите на защита на природни и културни ценности. 

Нематериално културно наследство, празници, обичаи, събития 

На територията на Община Малко Търново има обекти и на нематериалното културно наследство. 

Освен националните празници, особено популярни са и празниците на всички населени места на 

територията на Общината. Жителите й са запазили традиционната си народна култура – говор, бит и 

фолклор, което оказва положително въздействие върху развитието на туризма. За развиване на този 

потенциал в района са създадени туристически пакети и голям брой туристически маршрути. Град 

Малко Търново и околните села също така предлагат добре запазени през вековете древни обичаи. 

Паметта към местните традиции и вярвания е изразена чрез ежегодния летен празник, свързан с 

нестинарските шествия и игри, признати за световно културно наследство от ЮНЕСКО през 2009 г. 

Това е един от най-интересните обичаи, практикуван от жителите на 5 села в общината и в съседната 

община, е нестинарството. То е характерен пример за съжителство на християнството с древните 

езически обичаи. Нестинарството се среща само в този край на България и е уникален обичай в Европа, 

а корените му се търсят в дионисиевите анестенерии. Изпълнява се в деня на Св. Св. Константин и 

Елена от т. нар. „нестинари“, които танцуват боси върху жарава с християнска икона в ръце, изпадат в 

транс и предсказват бъдещето. Този обичай е бил преследван от Църквата, затова не е запазен в други 

части на страната. Ритуалът се свързва с вечния огън или светия огън, който пречиства. Извършва се 

на святото място, наречено „аязма“. Голямата аязма се намира в близост до с. Граматиково в м. Влахов 

дол.  

Други атрактивни обичаи и ритуали, които могат да имат и туристическо участие са: 

 Национален възпоменателен събор в м.  Петрова нива – провежда се през последната седмица 

от м. август; 

 Национален фолклорен събор-надпяване „Странджа пее“ – провежда се веднъж на 4 години в с. 

Граматиково; 

 Фестивал на зелениката – месец май (периода на цъфтеж), в различни селища от територията на 

ПП „Странджа”; 

 Българско-турски летен университет – посещение на археологически обекти в околностите на 

Малко Търново и Къркларели, разговори и дискусии и Международен пленер по живопис 

„Странджанска палитра“, част от летните културни празници на гр. Малко Търново. 

 Кукеровден и Паликош – отбелязват се седем седмици преди Великден в с. Бродилово и гр. 

Малко Търново; 

 Филек – фолклорен обряд, изпълняван единствено в гр. М. Търново и с. Бръшлян; 

 Индипасха – поклонение в древнотракийско оброчище пет дни след Великден. Принасят се 

курбани и се прави ритуала „смиване”; 

 Св. Троица – 50 дни след Великден, празник на с. Евренозово; 

Всички тези празници се допълват от празниците, свързани с определени светии, покровители на всяко 

село. Това е доказателство за богатата култура и за съхранените нематериални ценности на територията 

на общината. Тези празници, повечето от които се провеждат през лятото, предимно от м. май до м. 

септември, привличат много туристи, посетители и гости. Именно поради тази причина, общината 

поставя като задача на ОУПО Малко Търново осигуряването на информационни центрове и места за 

паркиране в близост до исторически и паметни места, до параклиси, аязма и светилища.  

5.4. Основни параметри  на КН в Община Малко Търново 

Изборът на параметри в ОУПО Малко Търново е осъществен в съответствие със световните тенденции 

в областта на КН и с характерните за територията особености. Чрез тези параметри се подобрява 

възможността за анализ и оценка на КН. Параметрите са следните: 

5.4.1. Автентичност на средата в градската субстанция 

Чрез този параметър се следи степента на съхраненост на оригиналната улично-квартална и имотна 

структура, степента на съхраненост на традиционните за съответната част от територията характер и 

начин на застрояване. 

Улично-кварталната структура е най-добре съхранена в с. Бръшлян и това е напълно естествено за 

селище, обявено за архитектурно исторически резерват. Запазени са и характерът и начинът на 

застрояване, като жилищните сгради са преобладаващо от два етажа. За ограниченото ново жилищно 

строителство са използвани традиционни строителни материали – камък и дърво. Въпреки това, 

анализът на експертите от НИПК (настоящ НИНКН)  на състоянието на недвижимите културни 

ценности в с. Бръшлян показва, че най-много нарушения на характера на средата и загуба на 

историческа и културна стойност има в онези квартали, в които са правени промени в уличните 

пространства чрез приобщаване на части от тях към частните имоти, при подмяна на характера и 

материалите на елементите, които го изграждат – оградите, портите, стопанските сгради.  

Около всички обекти на КН в селища, в които те се явяват единични обекти и не са разположени в 

ансамбъл с други защитени сгради, е спазено изискването за съобразяване на околното застрояване и 

неговите устройствени параметри с обема, височината и разположението на културната ценност.  За 

това допринася и факта, че повечето от тях са разположени в центровете на селищата в близост до 

площадното пространство. 

5.4.2. Автентичност и физическа запазеност на НКЦ на територията на общината 

Съхранеността на физическата субстанция на обектите, които са недвижима културна ценност в 

повечето случаи е изключително добра. Едни от най-ценните обекти – археологическите, поради своя 

характер – некрополи, долмени и следи от крепости, светилища, жертвеници и гробници са запазени 

без допълнителна намеса. На територията няма опити за дострояване и надстрояване на останките от 

крепости, параклиси или светилища. За това допринасят както режимите на Природен парк 

„Странджа“, чрез които се контролира човешката дейност на неговата територия, така и ограниченията 

на граничната зона. От една страна тези обстоятелства спомагат за опазване на културните ценности, 

от друга обаче, ограничават и достъпа до тях.  

Същото се отнася и до жилищните сгради. Онези от тях, които се използват за обществени нужди, са 

претърпели минимална намеса във физическата субстанция по отношение на интериора, за адаптиране 

на определени помещения и пригаждането им за нови сервизни функции. Това не се отразява на 

цялостното обемно-пространствено въздействие на архитектурно-строителните обекти. Физическата 

им запазеност е резултат от слабия инвестиционен интерес и натиск за застрояване в повечето от 

населените места в общината. Това също има своите положителни и отрицателни въздействия. 

Обезлюдяването на територията и на периферните села е причина много от къщите, обявени за 

културни ценности и които не се използват, да бъдат  подложени на саморазрушение, поради липса на 
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грижа от техните собственици. Това се отнася най-вече за културните ценности в селата Сливарово и 

донякъде в Стоилово.  

5.4.3. Юридическа защита на КН 

Всички обявени и декларирани обекти на НКН са поставени под юридическа защита и се опазват по 

силата на Закона за културното наследство (ДВ бр. 19/2009 г.), а природните ценности по силата на 

Закона за защитените територии (ДВ бр. 133/1998 г.) и Закона за биологичното разнообразие (ДВ бр. 

77/2002 г.). Устройствените режими и показатели се определят съгласно Закона за устройство на 

територията (ДВ бр. 1/2001 г.) и наредбите към него, като се съобразяват с режимите на опазване 

съгласно специфичните закони.  

Статутът на територията на община Малко Търново на защитена по смисъла на две директиви 

(Директива № 79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици и Директива на Съвета 

92/43/ЕИО от 21.05.1992 за запазването на природните местообитания и на дивата флора и фауна) и на 

два закона (Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие) подпомага по-

добрия контрол върху антропогенната дейност, включително и върху строителството. 

Грижата за културното наследство в общината се споделя между общинската администрация и 

кметствата  в селата, Дирекцията на Природен парк „Странджа“ и Историческия музей в града. 

5.4.4. Взаимодействие на културното наследство с природните дадености 

Връзката и балансът между културни и природни дадености на територията на община Малко Търново 

са постигнати благодарение на факта, че всички устройствени планове и инвестиционни проекти се 

съгласуват както с НИНКН, така и с Дирекция Природен парк „Странджа“. Това се отнася и за ОУПО 

Малко Търново, което допълнително се съгласува и с Министерство на културата, в съответствие със 

Закона за културното наследство. Обстоятелството, че това е една от най-слабо населените периферни 

и гранични територии на страната, както и че населените места са разположени дисперсно на 

територията на общината, приютени в ландшафта, способства за съхраняване на единството между 

урбанизирана и природна среда, а оттам и между НКЦ и природните богатства. 

Най-силно взаимодействието е изявено по отношение на археологическите обекти, разположени в 

горите на Странджа и в околностите на населените места, както и по отношение на с. Бръшлян.  

Важни взаимодействия се откриват и между културните и туристическите маршрути на територията на 

общината, тъй като последните са обвързани с обектите на материалното културно наследство и с 

проявите на нематериалното културно наследство.   

5.4.5. Степен на застрашеност на КН в община Малко Търново 

Първата група заплахи за културното наследство в община Малко Търново са свързани с природни 

явления и бедствия. Анализът на сеизмичния риск за територията показва, че обявените и декларирани 

културни ценности не са застрашени от висока степен на сеизмичност.  

Други геоложки рискове са тези, свързани със свлачища и срутища, за определянето на които са 

използвани сведенията от „Геозащита Варна” ЕАД.  Регистрираните 4 броя свлачища на територията 

на общината показва, че те са разположени покрай изградените  пътища от републиканската пътна 

мрежа, където няма сведения за наличие на културни ценности до този момент.  

Рискът от наводнения за обектите на КН на територията на община Малко Търново е преценен въз 

основа на данните от БДЧР и изготвената Предварителна оценка на риска. На територията на община 

Малко Търново са регистрирани девет наводнения, като най-застрашено се оказва с. Младежко по река 

Младежка с 3 наводнения – през 2006, 2008 и 2009 г. На тази територия няма данни за разположени 

културни ценности.  

През 2006 г. река Айдере също се разлива в близост до гр. Малко Търново и с. Стоилово. В сравнителна 

близост до реката са разположените в с. Стоилово – 23 архитектурно-строителни обекти и църквата 

„Свети Илия“. Въпреки това, всичките културни ценности са на повече от 100 метра от нейното корито 

и не са реално застрашени от нейното разливане.  

Река Дяволски дол наводнява местността „Качул“ в близост до с. Граматиково. В тази местност се 

намира параклиса „Света Богородица“, който не е регистриран като културна ценност. 

Това дава основание за извода, че културните ценности в общината не са застрашени от климатични и 

природо-географски фактори. 

Цялата община се намира в Природен парк „Странджа“, което гарантира опазването на доброто 

състояние на околната среда от негативни въздействия на антропогенната дейност, като добивна 

дейност, строителна и др. Добивната дейност на територията на общината е спряна, рекултивират се 

увредените терени, които не са в близост до обявени и декларирани обекти на НКН. Строителната 

инициатива в периода на икономическата криза е силно ограничена по обем. Това ограничава загубата 

на автентичност и настъпването на необратими изменения в околната среда.  

Демографският проблем, намаляването  и застаряването на населението е един от сериозните рискове 

не само за социално-икономическото развитие, но и за НКЦ в малките и обезлюдяващи се села на 

общината. Най-застрашени са къщите в с. Сливарово, в близост до българо-турската граница.  

Друг застрашен обект от наднационална значимост е тракийското светилище в м. „Мишкова нива“, 

което е поставено сред 11-те паметници и обекти, одобрени в първия кръг за участие в програмата 

„Седемте най-застрашени” за 2014 г. на водещата организация в областта на европейското културно 

наследство Европа Ностра (Europa Nostra) и Института на Европейската инвестиционна банка. 

Обектите са избрани не само заради тяхната забележителна стойност като културно наследство и 

европейски ценности, но също така и поради сериозната опасност, пред която са изправени.  

Към изброените по-горе заплахи за КН в община Малко Търново следва да се добави и ограниченото 

финансиране на проучвателните работи, дейностите за консервиране, експониране и социализиране на 

обектите, които не са сред приоритетите на МК. В резултат от това много от разкритите археологически 

обекти остават в продължителен период от време без адекватна грижа, което увеличава риска от разпад 

на оригиналната им субстанция, водеща до сериозна промяна в структурата. 

От направените анализ и оценка на културното наследство в община Малко Търново могат да се 

систематизират следните по-важни изводи: 

 Териториална структура на културното наследство – недвижими културни ценности на 

територията на Община Малко Търново са предимно площни  и пунктови структури. 

 За разлика от други общини, в Малко Търново културните ценности не са концентрирани 

единствено в общинския център, а са разпръснати на неговата територия. Системата от 

недвижими културни ценности се допълва от множество обекти, които не са в списъците на 

защитените обекти, но имат не по-малко значение, особено за местните жители и за 

поклонническите маршрути.  Те са важен фактор за идентичността, за изграждане на чувството 

на съпричастност и принадлежност и подпомагат социалното общуване и приобщаване. 
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 На територията на община Малко Търново има обекти и на нематериалното културно 

наследство, освен нестинарските игра. Особено популярни са селските събори на територията 

на населените места в общината или в прилежащите им територии и разположените край 

лековити извори светилища и параклиси. Паметта към местните традиции и вярвания са 

изразени чрез ежегодните празници „Странджанска зеленика”, националният събор надпяване 

„Странджа пее“ и др. 

 Ясно е изразен и синтезът между КН и природните дадености посредством съществуващата и 

развивана през годините смислова и хармонична връзка между културните ценности и 

природните богатства. Община Малко Търново и в частност гр. Малко Търново, се отличават с 

извънредно богати културни пластове. Тук има представители на всички исторически периоди. 

За територията на общинския център, културното наследство попада предимно в централните 

части на днешния град. 

Общо на територията на община Малко Търново има 237 обекта на недвижимото културното 

наследство, от които 43 са свалени от отчет, съгласно Приложенията към техническото задание за 

изработване на ОУПО, съгласувано от НИНКН. Архитектурно-строителните обекти са общо 167 броя, 

от времето на Античността и Средновековието са общо 9 броя, художествените паметници са 6 броя, 

историческите - 6 броя, археологическите – 4 броя. Ансамбловите културни ценности са 36 броя, 5 броя 

са само за сведение. От списъците  са систематизирани 14 обекта от национално значение и 42 от местно 

значение.  



 

50 
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Фиг. 26. Списък на обектите на НКН, по данни от НИНКН, 2013 г.  

№ по 

ред 

№ по 

списък 
Населено място ОБЕКТ (адрес, локализация) 

Кадастрални данни 
Деклариран с: писмо №/ 

Протокол 

Обявен с: ДВ бр./ 

Протокол на 

НСОПК 

Свален с: писмо №/ Протокол Вид Категория 
кв. парц. пл.№ 

1 1 с. Бръшлян 
Къща на Стойчо Бухлев        

свален 
2 II 17   ДВ бр.20 от 1983г. 

НСОНПК от 28.04.2009 г. 

Писмо № 2352 /26.08.2009 г./ 
архитектурно-строителен национално 

2 2 с. Бръшлян 
Къща на Тодор Джамбазов 

свален 
2 XV 20   ДВ бр.20 от 1983г. 

НСОНПК от 28.04.2009 г. 

Писмо № 2352 /26.08.2009 г./ 
архитектурно-строителен ансамблово 

3 3 с. Бръшлян Къща на Петко Петков 2 XIV 38   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен местно 

4 4 с. Бръшлян 
Къща на Димитър Трепечов 

свален 
2 XIII 21   ДВ бр.20 от 1983г. 

НСОНПК от 28.04.2009 г. 

Писмо № 2352 /26.08.2009 г./ 
архитектурно-строителен ансамблово 

5 5 с. Бръшлян Къща на Стойчо Керязов 2 XII 37   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен местно 

6 6 с. Бръшлян Къща на Димитър Русинов 2 XI 48   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен ансамблово 

7 7 с. Бръшлян Къща на Петко Кукурджаков 10 I 39   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен национално 

8 8 с. Бръшлян Къща на Керана Русинова 2 X 49   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен местно 

9 9 с. Бръшлян 
Каменен обор на Марина 

Кобарелова 
2 IX 36   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен ансамблово 

10 10 с. Бръшлян Къща на Милка Ненчева 2 VI 14   
ДВ бр.20 от 1983г. 

. 
  архитектурно-строителен национално 

11 11 с. Бръшлян 
Къща наследници на Тонка 

Янкова 
2 VII 22   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен местно 

12 12 с. Бръшлян Къща на Керана Данчева 9 I 50   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен местно 

13 13 с. Бръшлян 
Къща на Мара Пеева             

свален 
2 XVII 51   ДВ бр.20 от 1983г. 

НСОНПК от 28.04.2009 г. 

Писмо № 2352 /26.08.2009 г./ 
архитектурно-строителен местно 

14 14 с. Бръшлян Къща на Атанас Хюсев 3 XVIII 52   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен ансамблово 

15 15 с. Бръшлян Къща на Мара Трепечова 9 II 58   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен местно 

16 16 с. Бръшлян 
Черква "Свети Димитър" с 

килийно училище 
14 I 72   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен национално 

17 17 с. Бръшлян Къща на Нана Кубарелова 12 II 59   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен национално 

18 18 с. Бръшлян Къща на Рада Янкова 12 I 60   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен национално 

19 19 с. Бръшлян Къща на Мара Куртова 11 IV 47   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен ансамблово 

20 20 с. Бръшлян 
Къща на Ангел Градев          

свален 
11 III 40   ДВ бр.20 от 1983г. 

НСОНПК от 28.04.2009 г. 

Писмо № 2352 /26.08.2009 г./ 
архитектурно-строителен национално 

21 21 с. Бръшлян Къща на Иван Бубалов 11 V 46   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен ансамблово 

22 22 с. Бръшлян 
Къща наследници на Стоян 

Керязов 
13 II 61   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен местно 

23 23 с. Бръшлян Къща на Атанас Трепечов 13 III 70   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен местно 

24 24 с. Бръшлян Къща на Христо Въргов 13 V 62   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен местно 

25 25 с. Бръшлян 
Къща на Димитър Балтов     

свален 
25 I 68   ДВ бр.20 от 1983г. 

НСОНПК от 28.04.2009 г. 

Писмо № 2352 /26.08.2009 г./ 
архитектурно-строителен местно 

26 26 с. Бръшлян Къща на Янко Тодоров 26 IV 85   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен местно 

27 27 с. Бръшлян Къща на Петко Джимертов 28 I 84   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен ансамблово 

28 28 с. Бръшлян Къща на Костадин Костадинов 28 II 106   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен местно 

29 29 с. Бръшлян Къща на Иван Димитров 28 III 107   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен местно 

30 30 с. Бръшлян Къща на Паскал Керязов 41 II 110   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен ансамблово 

31 31 с. Бръшлян Къща на Димитър Папазов 41 I 108   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен ансамблово 

32 32 с. Бръшлян 
Къща на Тодор Темелков     

свален 
40 I 130   ДВ бр.20 от 1983г. 

НСОНПК от 28.04.2009 г. 

Писмо № 2352 /26.08.2009 г./ 
архитектурно-строителен ансамблово 

33 33 с. Бръшлян Къща на Стамат Въргов 40 I 131   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен ансамблово 

34 34 с. Бръшлян 
Къща на Атанас Тодоров 

Въргов 
40 III 133   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен ансамблово 

35 35 с. Бръшлян Къща на Димо Лапчев 29 IV 111   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен ансамблово 

36 36 с. Бръшлян Къща на Евтим Пумпалов 29 III 112   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен ансамблово 

37 37 с. Бръшлян Къща на Панайот Димитров 30 I 104   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен ансамблово 

38 38 с. Бръшлян Къща на Стойчо Д. Трепечов 31 IV 101   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен ансамблово 

39 39 с. Бръшлян Къща на Станка Пумпалова 31 II 102   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен местно 

40 40 с. Бръшлян Къща на Григор Гугов 31 I 103   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен местно 
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№ по 

ред 

№ по 

списък 
Населено място ОБЕКТ (адрес, локализация) 

Кадастрални данни 
Деклариран с: писмо №/ 

Протокол 

Обявен с: ДВ бр./ 

Протокол на 

НСОПК 

Свален с: писмо №/ Протокол Вид Категория 
кв. парц. пл.№ 

41 41 с. Бръшлян Къща на Мария Кошничарова 39 I 113   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен местно 

42 42 с. Бръшлян 
Къща на Панайот Димитров 

свален 
38 I 114   ДВ бр.20 от 1983г. 

НСОНПК от 28.04.2009 г. 

Писмо  

№ 2352 /26.08.2009 г./ 

архитектурно-строителен местно 

43 43 с. Бръшлян Къща на Петко Русинов 38 I 128   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен местно 

44 44 с. Бръшлян 
Къща на Петко Димитров 

Кехайов 
39 II 129   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен местно 

45 45 с. Бръшлян Къща на Киро Пумпалов 42 II 135   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен местно 

46 46 с. Бръшлян Къща на Киро Зъмбов 42 I 134   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен местно 

47 47 с. Бръшлян Каменен обор на Руса Чайкова 42 III 136   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен ансамблово 

48 48 с. Бръшлян Къща на Руса Чайкова 42 III 136   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен национално 

49 49 с. Бръшлян Къща на Данчо Георгиев 42 IV 152   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен ансамблово 

50 50 с. Бръшлян Къща на Димитър Въргов 43 I 137   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен местно 

51 51 с. Бръшлян Къща на Георги Лапчев 43 II 138   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен ансамблово 

52 52 с. Бръшлян Къща на Кузман Лапчев 43 II 139   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен ансамблово 

53 53 с. Бръшлян Къща на Димо Въргов 44 I 151   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен ансамблово 

54 54 с. Бръшлян Къща на Желязко Чавдаров  44  ІV 141   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен ансамблово 

55 55 с. Бръшлян Къща на Милка Стойкова  36  ІІ  156   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен ансамблово 

56 56 с. Бръшлян Къща на Кирил Панайотов  23  ІІ  73   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен ансамблово 

57 57 с. Бръшлян 
Къща на наследници на Никола 

Василев 
 23  І  88   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен местно 

58 58 с. Бръшлян Къща на Димитър Панайотов  32  ІІІ  88   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен ансамблово 

59 59 с. Бръшлян 
Къща наследници на Иван 

Тодоров 
 32  ІІ  89   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен национално 

60 60 с. Бръшлян Къща на Никола Гогов  33  Х  99   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен ансамблово 

61 61 с. Бръшлян Къща на Атанас Иванчев  33  ІІ  98   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен местно 

62 62 с. Бръшлян Къща на Димитър Желязков  33 VІ  121   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен ансамблово 

63 63 с. Бръшлян Къща на Златка Пумпалова  34  І  96   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен ансамблово 

64 64 с. Бръшлян Къща на Георги Вълчев  33 V  97   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен ансамблово 

65 65 с. Бръшлян 
Къща на Кирил Чоканов       

свален 
 33  ІV  91   ДВ бр.20 от 1983г. 

НСОНПК от 28.04.2009 г. 

Писмо № 2352/26.08.2009 г. 
архитектурно-строителен местно 

66 66 с. Бръшлян Къща на Атанас Чоканов  21  І 92    ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен местно 

67 67 с. Бръшлян Къща на Пейо Пеев 16 II 77   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен местно 

68 68 
с. Бръшлян Балювата къща         ДВ бр.97 от 1970г.   исторически местно 

с. Бръшлян Къща на Дико Балев 16 I 54   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен местно 

69 69 с. Бръшлян 
Параклис "Света Лефтера" 

/старата черква/ 
    161   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен местно 

70 70 с. Бръшлян Къща на Донка Темелкова 7 I 30   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен местно 

71 71 с. Бръшлян 
Каменен обор на Милка и Нети 

Кубарелови 
5 I 25   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен местно 

72 72 с. Бръшлян Къща на Бошка Русинова 4 IV 31   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен ансамблово 

73 73 с. Бръшлян Къща на Киро Касъров 22 I 75   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен ансамблово 

74 74 с. Бръшлян Къща на Балю Трепечов 22 II 76   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен ансамблово 

75 75 с. Бръшлян Къща на Иван Шумеров 23 Ш 57   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен ансамблово 

76 76 с. Бръшлян Къща на Тодора Балева 23 V 79   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен ансамблово 

77 77 с. Бръшлян Къща на Димитър Балтов 5 II 11   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен ансамблово 

78 78 с. Бръшлян Къща на Георги Георгиев 5 III 10   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен местно 

79 79 с. Бръшлян 
Параклис "Свети Панталеймон" 

извън регулацията 
        ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен местно 

80 80 с. Бръшлян Къща на Златка Тодорова 15 II 55   ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно- строителен ансамблово 

81 81 с. Бръшлян Каменна плевня АПК 18 I     ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен ансамблово 

82 82 с. Бръшлян 
Каменна плевня на фамилия 

Кубарелови 
18 I     ДВ бр.20 от 1983г.   архитектурно-строителен ансамблово 

83 83 с. Бръшлян Църква "Свети Димитър"         ДВ бр.39 от 1973г.   художествен национално 
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84 1 с. Бяла вода 
Крепост „Кундьовото кале", 5 

км югоизточно 
        ДВ бр.35 от 1965г.   

ПК от Античността и 

Средновековието 
местно 

85 2 с. Бяла вода 
Къща на н-ци на Недялко 

Жеков 
      

Списък от 12.03.1979г.        

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

86 3 с. Бяла вода 
Къща на Петър Атанасов 

Куфтинков 
      

Списък от 12.03.1979г.        

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

87 4 с. Бяла вода 
Къща на Янко Георгиев 

Чифиндаров 
      

Списък от 12.03.1979г.        

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

88 5 с. Бяла вода 
Къща на Димитър Георгиев 

Карпичев 
      

Списък от 12.03.1979г.        

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

89 6 с. Бяла вода 
Къща на Стефан Димитров 

Кехайов 
      

Списък от 12.03.1979г.        

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

90 7 с. Бяла вода 
Къща на Димитър Райков 

Ципаров 
      

Списък от 12.03.1979г.        

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

91 8 с. Бяла вода 
Къща на Димитър Недялков 

Гайдов 
      

Списък от 12.03.1979г.        

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

92 9 с. Бяла вода 
Къща на н-ци на Злата 

Недялкова Тъпчева 
      

Списък от 12.03.1979г.        

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

93 10 с. Бяла вода 
Къща на Димитър Тодоров 

Кехайов 
      

Списък от 12.03.1979г.        

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

94 11 с. Бяла вода Четири стари кладенци       
Списък от 12.03.1979г.        

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

95 12 с. Бяла вода Къща на Георги Келешев       Списък от 12.03.1979г.     архитектурно-строителен   

96 1 с. Визица Църква "Св.Троица" 13 I 105 

Писмо №3292 от 28.09.1976г. 

Писмо №272 от 25.01.1978г. 

Списък от 20.02.1979г. 

    
архитектурно-строителен 

художествен 
  

97 2 с. Визица Къща на Димитър Ст. Заберски       Писмо №3292 от 28.09.1976г.     архитектурно-строителен   

98 1 с. Граматиково 
Паметник на загинали 

преображенци, до училището 
        ДВ бр.97 от 1970г.   исторически местно 

99 2 с. Граматиково 
Жилищна сграда /Панчарова 

къща/ 
16   203 Писмо №3032 от 26.11.1990г.     архитектурно-строителен   

100 3 с. Граматиково 
Къща на Калоян Райков 

Костадинов 
      

Писмо №3292 от 28.09.1976г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

101 4 с. Граматиково Къща на Борис Димов       
Писмо №3292 от 28.09.1976г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

102 5 с. Граматиково Църква "Св.40 мъченици" 30 I 181 
Писмо №3292 от 28.09.1976г. 

Списък от 20.02.1979г. 
    

архитектурно-строителен 

художествен 
  

103 1 с. Евренозово Долмен, 400 м западно         ДВ бр.35 от 1965г.   
ПК от Античността и 

Средновековието 
национал но 

104 1 с. Заберново 

Историческа местност 

"Манастира", свързана с 

Парорийски средновековен 

манастир на Григорий Синаит 

      Писмо №4766 от 30.12.1983г.     исторически   

105 2 с. Заберново 
Къща на Костадин Георгиев 

Райчев 
      

Писмо №3292 от 28.09.1976г. 

Писмо №3720 ОТ 

23.10.1984г. 

    архитектурно-строителен   

106 3 с. Заберново Къща на Петко Николиев       
Писмо №3292 от 28.09.1976г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

107 4 с. Заберново 
Крепост, м.Терманиково", 5 км 

югоизточно 
        ДВ бр.35 от 1965г.   

ПК от Античността и 

Средновековието 
местно 

108 5 с. Заберново 
Долмен, м. „Тумбата", 1.5 км 

северозападно ' 
        ДВ бр.35 от 1965г.   

ПК от Античността и 

Средновековието 
национал но 

109 6 с. Заберново 
Долмен, м. „Лъгът", 3 км, 

северозападно 
        ДВ бр.35 от 1965г.   

ПК от Античността и 

Средновековието 
национал но 
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110 7 с. Заберново Църква "Свети Лука" 12 I 81 
Писмо №3292 от 28.09.1976г. 

Списък от 20.02.1979г. 
ДВ бр.52 от 1977г.   архит.-художествен местно 

111 1 с. Звездец 

Място на сражение през 

Септемврийското въстание от 

1923г., центъра 

        ДВ бр.73 от 1967г.   исторически местно 

112 2 с. Звездец 
Къща на Михаил Янков 

Карамихалев 
      

Списък от 12.03.1979г.        

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

113 3 с. Звездец Къща н-ци на Панайот Стойчев       
Списък от 12.03.1979Г.       

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

114 4 с. Звездец Къща на Кирил Иванов Узунов       
Списък от 12.03.1979Г.       

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

115 5 с. Звездец Къща на Никола Димитров       
Списък от 12.03.1979г.        

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

116 6 с. Звездец Къща на Панайот Градев       
Списък от 12.03.1979г.        

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

117 7 с. Звездец 
Къща на н-ци на Атанас 

Стойчев Бракачов 
      

Списък от 12.03.1979г.        

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

118 8 с. Звездец Къща на Иван .Сурчов       
Списък от 12.03.1979г.        

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

119 9 с. Звездец Къща на Петко Алиев       
Списък от 12.03.1979Г.       

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

120 10 с. Звездец Къща на Иван Джамбазов       
Списък от 12.03.1979г.        

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

121 11 с. Звездец 
Къща на Станко Тодоров 

Челебиев 
      

Списък от 12.03.1979г.         

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

122 12 с. Звездец 
Къща на Кирил Димитров 

Бахчеванов 
      

Списък от 12.03.1979г.        

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

123 13 с. Звездец Къща на Никола Недъов       
Списък от 12.03.1979г.        

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

124 14 с. Звездец 

Крепост "Махмудкойското 

кале", м. „Петрова нива", 10 км 

южно 

        ДВ бр.35 от 1965г.   
ПК от Античността и 

Средновековието 
местно 

125 1 с. Калово 
Долмен "Похлупени камени", 

м. "Средората", 1 км северно 
        ДВ бр.35 от 1965г.   

ПК от Античността и 

Средновековието 
национал но 

126 2 с. Калово 

Късноантично селище 

"Каловски юрт", 3 км източно, в 

едноименна местност 

      Списък от 28.05.1986г.     археологически   

127 3 с. Калово 

Надгробна могила, 3 км 

източно, върху възвишение, 

северно от |м. „Каловски юрт" 

      Списък от 28.05.1986г.     археологически   

128 1 
гр. Малко 

Търново 

Крепост"Голямото градище", 4 

км западно 
        ДВ бр.35 от 1965г.   

ПК от Античността и 

Средновековието 
местно 

129 2 
гр. Малко 

Търново 

Светилище, "Мишкова нива", 5 

км югозападно 
        ДВ бр.35 от 1965г.   

ПК от Античността и 

Средновековието 
местно 

130 3 
гр. Малко 

Търново 

Чешма паметник -центъра, 

срещу МВР 
        ДВ бр.35 от 1965г.   исторически местно 

131 4 
гр. Малко 

Търново 

Паметник на преображенското 

въстание, м. „Петрова нива", 5 

км северно 

        ДВ бр.97 от 1970г.   исторически национал но 

132 5 
гр. Малко 

Търново 

Тракийска гробница, м. 

„Пропъда", 5 км югоизточно 
      Писмо №1633 от 24.04.1984г. 

СОПКот 

27.06.1986г 
  археологически  местно 

133 6 
гр. Малко 

Търново 

Тракийска гробница, м. 

„Мишкова нива", 10 км южно 

от града 

      Писмо №1633 от 24.04.1984г. 
СОПКот 

27.06.1986г 
  археологически национал но 
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134 7 
гр. Малко 

Търново 

Къща на Плума Евтимова, ул. 

„В.Коларов" №13 /селски тип/ 

свален 

43   555 
Писмо №3292 от 28.09.1976г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
  Писмо №3208 от 04.03.1992г. архитектурно-строителен   

135 8 
гр. Малко 

Търново 

Къща на Ирина Лютова, ул. 

„Отец Паисий" №8 /селски тип/      

свален 

44   532 
Писмо №3292 от 28.09.1976г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
  Писмо №3208 от 04.03.1992г. архитектурно-строителен   

136 9 
гр. Малко 

Търново 

Къща на Тодор Бояджиев, ул. 

„Васил Коларов"№14 А   свален 
1 5 IX 530 412 

Писмо №4216 от 15.12.1976г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 

Писмо №3190 от 28.02.1992г. 

  Писмо №10474 от 10.10.2003г. архитектурно-строителен   

137 10 
гр. Малко 

Търново 

Къща на Иван Киров Иванов, 

ул. „Васил Коларов"№ 16, ул. 

„Свобода"                            

свален 

1 5 IX 663 415 

Писмо №4216 от 15.12.1976г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 

Писмо №3190 от 28.02.1992г. 

  Писмо №10474 от 10.10.2003Г. архитектурно-строителен   

138 11 
гр. Малко 

Търново 

Къща на Евтим Стоянов, ул. 

„Свобода"№13                    

свален 

5 XI 418 
Писмо №4216 от 15.12.1976г. 

Писмо №3190 от 28.02.1992г. 
  Писмо №10474 от 10.10.2003Г. архитектурно-строителен   

139 12 
гр. Малко 

Търново 

Къща на Георги Янков Крантев, 

ул. „Свобода"№ 4 и 4 а           

свален 

20 5 XII 660 419 

Писмо №3292 от 28.09.1976г. 

Писмо №4216 от 15.12.1976г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 

Писмо №3190 от 28.02.1992г. 

  Писмо №10474 от 10.10.2003Г. архитектурно-строителен   

140 13 
гp. Малко 

Търново 

Къща на Васил Еленков 

Георгиев /сега Маргарита Пеева 

1991 г /, ул. „Илия 

Бояджиев"№12       свален 

16 XV 326 
Писмо №3292 от 28.09.1976г. 

Писмо №3190 от 28.02.1992г. 
  Писмо №10474 от 10.10.2003Г. архитектурно-строителен   

141 14 
гр. Малко 

Търново 

Къща на Никола Куфинов, ул. 

„22 октомври" № 26                       

свален 

20 27 VIII 693 363 

Писмо №4216 от 15.12.1976г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 

Писмо №3190 от 28.02.1992г. 

  Писмо №10474 от 10.10.2003г. архитектурно-строителен   

142 15 
гр. Малко 

Търново 

Къща на Желязко Мутафчиев 

/Катя Мешлова 1991г./, ул. 

„М.Герджиков"№2а 

28   697 571 

Писмо №4216 от 15.12.1976г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 

Писмо №3190 от 28.02.1992г. 

    архитектурно-строителен   

143 16 
гр. Малко 

Търново 

Къща на Кирил Кутлев, ул. 

„М.Герджиков"№ 2 б 
20 28   698 572 

Писмо №4216 от 15.12.1976г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 

Писмо №3190 от 28.02.1992г. 

    архитектурно-строителен   

144 17 
гр. Малко 

Търново 

Къща на н-ци на Димо 

Берберов, ул. „22 октомври" 

/"Ст. Вирянов"/ 

20 28 I 
1503 

574 

Писмо №4216 от 15.12.1976г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 

Писмо №3190 от 28.02.1992г. 

Писмо №10474 от 

10.10.2003г. 

    архитектурно-строителен 
предв. кат. "за 

сведение" 

145 18 
гр. Малко 

Търново 

Къща на Тодор Янакиев 

Грънчаров                                

свален 

8 24   461 125 
Писмо №4216 от 15.12.1976г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
  Писмо №3208 от 04.03.1992г. архитектурно-строителен   

146 19 
гр. Малко 

Търново 

Къща на н-ци на Петко Бухлев 

свален 
9 25   448 355 

Писмо №4216 от 15.12.1976г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
  Писмо №3208 от 04.03.1992г. архитектурно-строителен   

147 20 
гр. Малко 

Търново 

Къща на Стоян Плачков        

свален 
2 23   505 391 Писмо №3720 от 23.10.1984г.   Писмо №3208 от 04.03.1992Г. архитектурно-строителен   

148 21 
гр. Малко 

Търново 

Къща на Димитър Желязков 

Язов, ул. „Д.Благоев" № 23               

свален 

23   400 Писмо №4216 от 15.12.1976г.   Писмо №3208 от 04.03.1992г. архитектурно-строителен   

149 22 
гр. Малко 

Търново 

Къща на Тодор Николов 

Тодоров, ул. „Атанас Манчев" 

№ 2      свален 

7   153 Писмо №4216 от 15.12.1976г.   Писмо №3208 от 04.03.1992г. архитектурно-строителен   

150 23 
гр. Малко 

Търново 

Чешма паметник, центъра 

срещу МВР ул. 

„Малкотърновска комуна" 

28     Писмо №3190 от 28.02.1992г. ДВ бр.97 от 1970г.   исторически местно 
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151 24 
гр. Малко 

Търново 

Къща на Попикономов 

/Етнографски музей/, ул. „Янко 

Карапоров" 

41 I 935 590 

Писмо №3292 от 28.09.1976г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 

Писмо №3190 от 28.02.1992г. 

Писмо №10474 от 

10.10.2003г. 

    архитектурно-строителен 
предв. кат. "за 

сведение" 

152 25 
гр. Малко 

Търново 

Жилищна сграда /клуб на 

ОСО/, ул. „Славянска"                        

свален 

41 IV 776 
Писмо №3720 от 23.10.1984г. 

Писмо №3190 от 28.02.1992г. 
  Писмо №10474 от 10.10.2003Г. архитектурно-строителен   

153 26 
гр. Малко 

Търново 
Църква "Успение Богородично" 42   586 

Писмо №3292 от 28.09.1976г. 

Списък от 20.02.1979г.        

Писмо №3190 от 28.02.1992г. 

    
архитектурно- строителен 

художествен 
  

154 27 
гр. Малко 

Търново 

Къща на Костадин 

Тенекеджиев, 

ул.Малкотърновска 

комуна"№13 

44 VI 542 

Писмо №3292 от 28.09.1976г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 

Писмо №3190 от 28.02.1992г. 

Писмо №10474 от 

10.10.2003г. 

    архитектурно-строителен 
предв. кат. "за 

сведение" 

155 28 
гр. Малко 

Търново 

Къща на Марула Мутафчиева, 

ул. „Стамат Икономов"№10  

свален 

45 XIX 494- 
Писмо №4216 от 15.12.1976г. 

Писмо №3190 от 28.02.1992г. 
  Писмо №10474 от 10.10.2003Г. архитектурно-строителен   

156 29 
гр. Малко 

Търново 

Къща на Петко Едрев, ул. 

„В.Коларов"/"Свобода'У № 2 

свален 

25 45 VIII 677 506 

Писмо №4216 от 15.12.1976г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 

Писмо №3190 от 28.02.1992г. 

  Писмо №10474 от 10.10.2003Г. архитектурно-строителен   

157 30 
гр. Малко 

Търново 

Къща на Недялко Желязов 

Памуков, ул. 

„В.Коларов"/"Свобода"/  свален 

45 X 508 

Писмо №3292 от 28.09.1976г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 

Писмо №3190 от 28.02.1992г. 

  Писмо №10474 от 10.10.2003Г. архитектурно-строителен   

158 31 
гр. Малко 

Търново 

Къща на Ирина Калканджиева 

/Кантарджиева/, ул. „Петрова 

нива"№17                                  

свален 

46 V 448 
Писмо №3292 от 28.09.1976г. 

Писмо №3190 от 28.02.1992г. 
  Писмо №10474 от 10.10.2003Г. архитектурно-строителен   

159 32 
гp. Малко 

Търново 

Къща на Димитър Торбичков, 

ул. „Петрова нива"№15          

свален 

37 46 VI 652 449 

Писмо №4216 от 15.12.1976г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 

Писмо №3190 от 28.02.1992г. 

  Писмо №10474 от 10.10.2003г. архитектурно-строителен   

160 33 
гp. Малко 

Търново 

Къща на Манол Крайчев, ул. 

„Стамат Икономов"№11  

свален 

37 47 III 647 468 

Писмо №4216 от 15.12.1976г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 

Писмо №3190 от 28.02.1992г. 

  Писмо №10474 от 10.10.2003г. архитектурно-строителен   

161 34 
гр. Малко 

Търново 

Къща на Толина и Костадин 

Воденичарови, ул. 

„Г.Москов"№2 свален 

50 V 795 
Писмо №4216 от 15.12.1976г. 

Писмо №3190 от 28.02.1992г. 
  Писмо №10474 от 10.10.2003г. архитектурно-строителен   

162 35 
гр. Малко 

Търново 

Старата джамия, ул. 

„Малкотърновска комуна" 
50   797 

Писмо №3292 от 28.09.1976г. 

Писмо №3190 от 28.02.1992г. 
    архитектурно-строителен   

163 36 
гр. Малко 

Търново 

Служба "Финанси" Старата 

дякова къща /финансова 

служба/, ул. „Малкотърновска 

комуна" 

50   798 
Писмо №3720 от 23.10.1984г. 

Писмо №3190 от 28.02.1992г. 
    архитектурно-строителен   

164 37 
гр. Малко 

Търново 

Къща на Димитър Дяков 

/Прокуратура/, ул. „Георги 

Москов" 

50   819 
Писмо №3292 от 28.09.1976г. 

Писмо №3190 от 28.02.1992г. 
    архитектурно-строителен   

165 38 
гр. Малко 

Търново 

Къща на н-ци на Никола 

Папанчев, ул. „22 октомври" 

свален 

28 50 XXI 812 823 

Писмо №4216 от 15.12.1976г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 

Писмо №3190 от 28.02.1992г. 

  Писмо №10474 от 10.10.2003Г. архитектурно-строителен   

166 39 
гр. Малко 

Търново 

Къща на Нона Папанчева 

/Енциклопедия Странджа-

Сакар/, ул. „22 октомври" 

50   825 
Писмо №4216 от 15.12.1976г. 

Писмо №3190 от 28.02.1992г. 
    архитектурно-строителен   

167 40 
гр. Малко 

Търново 

Къща на Иван Дяков /сега 

поликлиника/ /Енциклопедия 
51   800 

Писмо №3292 от 28.09.1976г. 

Писмо №3190 от 28.02.1992г. 
    архитектурно-строителен   
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 ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО, ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ 
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Странджа-Сакар/, ул. 

„Й.Николова"№4 

168 41 
гр. Малко 

Търново 

Къща на Иван Дяков /музеен 

комплекс/, ул.Й.Николова"№8 
51   802 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 

Писмо №3190 от 28.02.1992г. 
    архитектурно-строителен   

169 42 
гр. Малко 

Търново 

Къща на Жилфонд Къща на 

Иван Явашев /музей/, ул. 

„К.Петканов"№6 

/"Й.Николова"/ 

29 51   
1170 

803 

Писмо №3292 от 28.09.1976г. 

Писмо №4216 от 15.12.1976г. 

Писмо №3190 от 28.02.1992г. 

    архитектурно-строителен   

170 43 
гр. Малко 

Търново 

Сграда на БЛРС Къща на 

Кирови /Ловнорибарски съюз/, 

ул. "Първи май", ул. „Никола 

Янков"№1 

65 I 1036 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 

Писмо №3190 от 28.02.1992г. 

Писмо №10474 от 

10.10.2003г. 

    архитектурно-строителен 
предв. кат. "за 

сведение" 

171 44 
гр. Малко 

Търново 

Къща на Димитър Илиев 

/музей/, ул. „Й.Николова" 
69   804 

Писмо №3292 от 28.09.1976г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 

Писмо №3190 от 28.02.1992г. 

    архитектурно-строителен   

172 45 
гр. Малко 

Търново 

Къща на Тодор Дяков -сега 

ДСК /музей/ 
30 69   

4167 

804 

Писмо №3292 от 28.09.1976г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 

Писмо №3190 от 28.02.1992г. 

    архитектурно-строителен   

173 46 
гр. Малко 

Търново 

Къща на Киро Папазов, 

ул.Й.Николова"№3 
30 69   

1169 

808 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 

Писмо №3190 от 28.02.1992г. 
    архитектурно-строителен   

174 47 
гр. Малко 

Търново 

Жилищна сграда, ул. 

„К.Петканов"№12, ул. 

„Хр.Ботев" 

70   810 Писмо №3190 от 28.02.1992г.     архитектурно-строителен   

175 48 
гр. Малко 

Търново 

Къща на Станка и Дико Русеви, 

ул. „22 октомври" 
44 71   803 833 

Писмо №4216 от 15.12.1976г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 

Писмо №3190 от 28.02.1992г. 

    архитектурно-строителен   

176 49 
гр. Малко 

Търново 

Католическа църква, ул. „Янко 

Маслинков" 
77   1005 Писмо №3190 от 28.02.1992г.     архитектурно-строителен   

177 50 
гр. Малко 

Търново 

Къща на баба Марулка Къща на 

Марула Недялкова, ул.Тен. 

Столетов"№5а                           

свален 

77 VIII 1006 

Писмо №3292 от 28.09.1976г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 

Писмо №3190 от 28.02.1992г. 

  Писмо №10474 от 10.10.2003г. архитектурно-строителен   

178 51 
гр. Малко 

Търново 

Католически пансион, ул. 

„Тодор Бояджиев"                                 

свален 

78   1105 
Писмо №4216 от 15.12.1976г. 

Писмо №3190 от 28.02.1992г. 
  Писмо №596 от 29.06.2001 г. архитектурно-строителен   

179 52 
гр. Малко 

Търново 

Къща на н-ци на Стойко 

Шенкин, ул. „В.Коларов" 

/"Михаил Герджиков"/                             

свален 

1 5 VI 534 408 

Писмо №4216 от 15.12.1976г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 

Писмо №3190 от 28.02.1992г. 

  Писмо №10474 от 10.10.2003Г. архитектурно-строителен   

180 53 
гр. Малко 

Търново 

Къща на Емил Хасанов, 

ул.Терджаков" № 3 
25 45   672,502 

Писмо №4216 от 15.12.1976г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

181 54 
гр. Малко 

Търново 

Къща на Филип Карчев, ул. 

„В.Коларов" /"Свобода'7№20а 

свален 

25 45 XXIII 671 501 

Писмо №4216 от 15.12.1976г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 

Писмо №3190 от 28.02.1992г. 

  Писмо №10474 от 10.10.2003Г. архитектурно-строителен   

182 55 
гр. Малко 

Търново 

Съща на Нина Филипова       

свален 
47   467 Писмо №4216 от 15.12.1976г.   Писмо №3208 от 04.03.1992Г. архитектурно-строителен   

183 56 
гр. Малко 

Търново 

Къща на Димитър 

Папунджиков, ул. „Дико 

Джелебов" № 6 Къща на 

Димитър Папажеков              

свален 

37 47 XI 776 476 

Писмо №4216 от 15.12.1976г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 

Писмо №3190 от 28.02.1992г. 

  Писмо №10474 от 10.10.2003Г. архитектурно-строителен   

184 57 
гр. Малко 

Търново 

Къща на Георги Тодоров, ул. 

„Икономов" № 2                

свален  

45   490 Писмо №4216 от 15.12.1976г.   Писмо №3208 от 04.03.1992г. архитектурно-строителен   



 

57 
 

 

 ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО, ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ 

№ по 

ред 

№ по 

списък 
Населено място ОБЕКТ (адрес, локализация) 

Кадастрални данни 
Деклариран с: писмо №/ 

Протокол 

Обявен с: ДВ бр./ 

Протокол на 

НСОПК 

Свален с: писмо №/ Протокол Вид Категория 
кв. парц. пл.№ 

185 58 
гр. Малко 

Търново 

Къща на Станко Калоянов, ул. 

„22 октомври"                                 

свален 

50   821 Писмо №4216 от 15.12.1976г.   Писмо №3208 от 04.03.1992г. архитектурно-строителен   

186 59 
гр. Малко 

Търново 

Къща на н-ци на Дико 

Джелебов свален 
28 71   791 835 

Писмо №4216 от 15.12.1976г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
  Писмо №3208 от 04.03.1992г. архитектурно-строителен   

187 60 
гр. Малко 

Търново 

Къща на н-ци на Димитър 

Пенчев свален 
16   279 314 

Писмо №4216 от 15.12.1976г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
  Писмо №3208 от 04.03.1992г. архитектурно-строителен   

188 61 
гр. Малко 

Търново 

Гроб, обозначен с паметен знак 

на Пано Ангелов и Милона 

Равашола 

61     Писмо №8343 от 01,04.2003г.     исторически местно 

189 62 
гр. Малко 

Търново 

Жилищна сграда                     

свален 
21   143 Писмо №3292 от 28.09.1976г.   Писмо №3208 от 04.03.1992г.     

190 63 
гр. Малко 

Търново 

Къща на н-ци на Тодор Ганчев 

свален 
84   1116 Писмо №3292 от 28.09.1976г.   Писмо №3208 от 04.03.1992Г.     

191 1 с. Сливарово Къща на Тодор Пеев     32 
Писмо №1045 от 30.03.1982г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

192 2 с. Сливарово Къща на Русин Върбанов     31 
Писмо №1045 от 30.03.1982г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

193 3 с. Сливарово 
Къща на Стоян Вълков 

Бреновски 
    95 

Писмо №1045 от 30.03.1982г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

194 4 с. Сливарово 
Къща на Иван Георгиев 

Долапчиев 
    99 

Писмо №1045 от 30.03.1982г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

195 5 с. Сливарово Къща на Никола Върбанов     120 
Писмо №1045 от 30.03.1982г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

196 6 с. Сливарово 
Къща на Михаил Москов 

Михайлов 
    89 

Писмо №1045 от 30.03.1982г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

197 7 с. Сливарово 
Къща на Иван Христов 

Хрусулев 
    49 

Писмо №1045 от 30.03.1982г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

198 8 с. Сливарово Къща на Лазар Лазаров     50 
Писмо №1045 от 30.03.1982г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

199 9 с. Сливарово 
Къща на Костадин Проданов 

Костадинов 
    36 

Писмо №1045 от 30.03.1982г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

200 10 с. Сливарово Къща на Тодор Томов Вълчев     44 
Писмо №1045 от 30.03.1982г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

201 11 с. Сливарово Къща на Кирил Микьов     39 
Писмо №1045 от 30.03.1982г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

202 12 с. Сливарово 
Къща на Вълчо Димитров 

Буковски 
    38 

Писмо №1045 от 30.03.1982г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

203 13 с. Сливарово 
Къща на Йорго Вълчанов 

Манолов 
    28 

Писмо №1045 от 30.03.1982г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

204 14 с. Сливарово 
Къща на Тодор Палменов 

Николов 
    26 

Писмо №1045 от 30.03.1982г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

205 15 с. Сливарово 
Къща на Никола Костов 

Кошничаров 
    78 

Писмо №1045 от 30.03.1982г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

206 16 с. Сливарово 
Къща на Стоян Вълканов /на н-

ци на Дона Иванова Лазарова/ 
    130 

Писмо №1045 от 30.03.1982г. 

Писмо №3720 от 23.Ю.1984г. 
    архитектурно-строителен   

207 17 с. Сливарово 
Къща на Мавер Николов 

Ангелов 
    17 

Писмо №1045 от 30.03.1982г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

208 18 с. Сливарово 
Къща на Тодор Димитров 

Буковски 
    57 

Писмо №1045 от 30.03.1982г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

209 19 с. Сливарово 
Къща на Вълчан Георгиев 

Манолев 
    131 

Писмо №1045 от 30.03.1982г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

210 20 с. Сливарово Къща на Петко Митрев Райков     126 
Писмо №1045 от 30.03.1982г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   
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№ по 

ред 

№ по 

списък 
Населено място ОБЕКТ (адрес, локализация) 

Кадастрални данни 
Деклариран с: писмо №/ 

Протокол 

Обявен с: ДВ бр./ 

Протокол на 

НСОПК 

Свален с: писмо №/ Протокол Вид Категория 
кв. парц. пл.№ 

211 21 с. Сливарово 
Къща на Вълчо Иванов 

Ликудски 
    128 

Писмо №1045 от 30.03.1982г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

212 1 с. Стоилово 
Място на сражение, м. „Свети 

Илия", 2 км северно 
        

ДВ бр.97 от 1970г. 

СОПК №6 от 

06.05.1970г 

  исторически за сведение 

213 2 с. Стоилово Църква ''Свети Илия" 13 13 I 229 3 Списък от 20.02.1979г.     художествен   

214 3 с. Стоилово Къща на Стефан Тодоров Яков 8 11 IX IV 31 4 
Писмо №4216 от 15.12.1976г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

215 4 с. Стоилово 
Къща на Митро Костов 

Николов 
8 10 VII I 98 10 

Писмо №4216 ОТ 

15.12.1976г. Писмо №3720 от 

23.10.1984г. 

    архитектурно-строителен   

216 5 с. Стоилово 
Къща на Тодор Андонов 

Христов 
16 16 III III 201 92 

Писмо №4216 от 15.12.1976г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

217 6 с. Стоилово 
Къща на Митро Тодоров 

Фугеджиев 
18 16 I I 198,105 

Писмо №4216 от 15.12.1976г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

218 7 с. Стоилово Къща на Матей Германов 6 - II - 151 - 
Писмо №4216 от 15.12.1976г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

219 8 с. Стоилово 
Къща на Петко Георгиев 

Стефанов 
29 31 

IV 

VII 
347,171 

Писмо №4216 от 15.12.1976г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

220 9 с. Стоилово 
Къща на Георги Стоянов 

Свинаров 
9 - VI - 76 - 

Писмо №4216 от 15.12.1976г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

221 10 с. Стоилово 

Къща на Мара Иванова 

Ковачева (Тодор Иванов 

Ковачев, Димчо Стоянов) 

12 24 II V 233 45 
Писмо №4216 от 15.12.1976г. 

Писмо №3720 от 23.10.1984г. 
    архитектурно-строителен   

222 11 с. Стоилово 
Къща на Георги Николов 

Папанчев 
26 VIII 325 Писмо №3292 от 28.09.1976г.     архитектурно-строителен   

223 12 с. Стоилово Къща на Яни Шумков 9 11 V III 75,197 Писмо №3292 от 28.09.1976г.     архитектурно-строителен   

224 13 с. Стоилово Къща на Янко Раев 27 30 VII V 318,179 Писмо №3292 от 28.09.1976г.     архитектурно-строителен   

225 14 с. Стоилово 
Къща на Константин Янакиев 

Плачков 
25 28 

IX 

XV 
303 72 Писмо №3292 от 28.09.1976г.     архитектурно-строителен   

226 15 с. Стоилово 
Къща на Петър Стоянов 

Маринчев 
27 30 

IV 

VII 
316,177 Писмо №3292 от 28.09.1976г.     архитектурно-строителен   

227 16 с. Стоилово 
Къща на Злата Петрова 

Стойнова 
      

Писмо №3292 |от 

28.09.1976г. 
    архитектурно-строителен   

228 17 с. Стоилово 
Къща на Стамат Стоянов 

Щюров - съборена 
9 12 II I 72,200 Писмо №3292 от 28.09.1976г.     архитектурно-строителен   

229 18 с. Стоилово Къща на Никола Г.Минев 8 11 
VIII 

V 
92 ? Писмо №3292 от 28.09.1976г.     архитектурно-строителен   

230 19 с. Стоилово 
Къща на Илия Стоянов 

Караибишев 
8 11 

IV 

VII 
85 7  Писмо №3292 от 28.09.1976г.     архитектурно-строителен   

231 20 с. Стоилово 
Къща на Михаил Георгиев 

Иванов 
      Писмо №3292 от 28.09.1976г.     архитектурно-строителен   

232 21 с. Стоилово Къща на поп Евтим Янчев 14 23  XII II 223 23 Писмо №3292 от 28.09.1976г.     архитектурно-строителен   

233 22 с. Стоилово 

Тепавицата край пътя между 

с.Стоилово и гр. Малко 

Търново 

      Писмо №3292 от 28.09.1976г.     архитектурно-строителен   

234 23 с. Стоилово 
Къща на Георгина 

Караибишева 
19 18 XIII ? 182,124 Писмо №3292 от 28.09.1976г.     архитектурно-строителен   

235 24 с. Стоилово 
Къща на Къдра Милева, анс. 

стари къщи 
23 27 XI III 390 80 Писмо №3292 от 28.09.1976г.     архитектурно-строителен   

236 25 с. Стоилово Старото училище (кметството) 13 13 I ? 230 2 Писмо №3292 от 28.09.1976г.     архитектурно-строителен   

237 26 с. Стоилово 
Воденици по река АП- дере 

/Меча река/ 
      Писмо №3292 от 28.09.1976г.     архитектурно-строителен   
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6. ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА 

6.1. Регионални проблеми 

В ЮИР и на територията на област Бургас са представени всички видове транспорт – автомобилен, 

железопътен, въздушен и воден. Комуникационните проблеми в региона са свързани основно с пътната 

и жп. инфраструктура. 

Пространственото разположение на пътищата от висок клас е от огромно значение за мобилността на 

населението и транспортната достъпност до услуги от по-висок ранг. Доизграждането на мрежата от 

автомагистрални пътища в ЮИР е приоритет с оглед успешното развитие на икономиката на района и 

откриването на нови работни места. Изграждането на АМ „Черно море”, която ще свързва двата големи 

градски и административни центъра Варна и Бургас, ще осигури нова транспортна връзка между 

магистралите Хемус и Тракия и същевременно ще подобри обслужването на крайбрежието, като ще 

изведе транзитния автомобилен трафик по-далеч от чувствителната крайбрежна територия, курортните 

селища и комплекси по брега. Магистралата е част от бъдещ автомагистрален ринг около Черно море, 

който ще обвърже всички страни по крайбрежието. С изграждането на автомагистрала „Черно море” 

ще се разтоварят някои от проходите през Стара планина и ще се подобрят условията за провеждане на 

регионалния и местен трафик. Много населени места, разположени в близост до бъдещите 

автомагистрални участъци, ще станат по-привлекателни за разполагане на нови икономически 

дейности и се очаква около тях да възникнат нови производствени зони. 

Неравномерното разпределение на пътищата от висок клас на територията на ЮИР е предпоставка за 

някои комуникационни проблеми в региона. ЮИР е с най-ниска гъстота на РПМ от всички райони от 

ниво 2 в страната. Въпреки, че пътната мрежа от висок клас (АМ и I клас) в района има по-висока 

гъстота от средната за страната, гъстотата на регионалната пътна мрежа от II и III клас е с най-ниска 

стойност от всички райони. За подобряване на вътрешнорегионалните комуникации е необходимо да 

се доразвие регионалната пътна мрежа, особено в периферните територии по южната граница.  

Районът на Странджа е по-слабо обслужен с пътна мрежа, в сравнение  с други части на страната, като 

основна роля за осъществяването на пътните комуникации имат пътищата ІІ и ІІІ клас. 

Съществуващите проблеми в региона са свързани с влошени експлоатационни условия по отношение 

на участъците от второкласните и третокласните републикански пътища и общинската пътна мрежа. 

Това прави тези населени места непривлекателни за инвеститорите и за населението, тъй като достъпът 

до здравни услуги и образование е зависим от транспортния фактор. 

Връзката на Югоизточния със съседния Южен централен район се осъществява посредством АМ 

„Тракия”, а със Североизточния район и граничните райони на съседна Турция чрез първокласни и 

второкласни пътища. Свързването на пътната мрежа на Югоизточния район с тази на съседния 

граничен район от Република Турция се осъществява през два ГКПП, единия по път І-9 (Е87) - ГКПП 

„Малко Търново” и втория по път І –7 - ГКПП „Лесово”. Предприета е инициатива за разширяване на 

ГКПП „Малко Търново” от турска страна, като има проектна готовност и от българска страна. Целта е 

да се създаде възможност за преминаване на товарни автомобили през граничния пункт.  

Към момента автомобилният трафик  през ГКПП „Малко Търново” е около 12 - 15 хил. автомобила 

годишно, но след разширяването му се очаква да се увеличи. Завършен  е обходният път на гр. Малко 

Търново, който ще предпази града от очаквания транзитен товарен трафик и ще спомогне за опазването 

на градската среда от шум и замърсяване.  

Основната транспортна връзка на област Бургас и община Малко Търново с Турция е първокласният 

път І-9 (Е87) Бургас - Малко Търново. Завършването на рехабилитацията на пътя в края на 2012 г. 

оказва силно положително влияние върху развитието на региона. Основна заплаха за бързото 

амортизиране на реконструирания път представлява натоварването му от претоварени тежкотоварни 

автомобили, превозващи дървен материал.  

Второкласният републикански път II-99 в участъка Малко Търново - Царево е в много лошо техническо 

състояние и спешно се нуждае от ремонт. Пътят е от изключително важно значение за общината, 

предоставяйки транспортна осигуреност основно за туристически цели – директен достъп от община 

Малко Търново до морето. 

Най-пряко влияние върху териториалното развитие и връзките между различните териториални 

общности има транспортната система, като физически носител на комуникациите между тях и в най-

голяма степен - пътната мрежа. Основният проблем на община М. Търново за транспортните 

комуникации в регионален план, е не само влошеното състояние (на изток) но и  отсъствието (на запад) 

на “напречни” на основната транспортна ос (север-юг) пътни направления, осигуряващи връзка със 

съседните общини в посока запад-изток. Изявяването на такива направления ще създаде 

урбанизационни оси с регионален характер, които в известна степен ще балансират “изсмукващото” 

въздействие на вече изявената ос М. Търново - Бургас, интегрирайки общината с другите общини в 

рамките на областта. 

Гъстотата на изградената железопътна мрежа в Югоизточния район е по-ниска от средната гъстота за 

страната. Най-ниска е гъстотата на жп мрежата в област Бургас, където има територии, които са 

отдалечени от жп линиите и се обслужват единствено от автомобилен транспорт. Община Малко 

Търново е сред териториите, намиращи се извън обхвата на жп мрежата. Предвид спецификата на жп 

транспорта, наред с териториалното развитие на жп мрежата, определящо значение за транспортната 

достъпност има броят на жп гарите и спирки, обслужващи отделните райони. Югоизточният район е 

периферен по отношение обслужването с жп транспорт, поради отсъствието на железопътен ГКПП на 

неговата територия и затруднения достъп на населението (най-ниска гъстота на обслужващи гари и 

спирки). Друг проблем е липсата на подходящ обществен достъп до функциониращите гари, в случаите 

когато са отдалечени от населените места, които обслужват.  

Морският транспорт е добре развит в Югоизточния район. Международното пристанище Бургас е 

важен център на транспортната система на страната,  през който преминава голяма част от вноса и 

износа на страната. Пристанището има важна роля за цялостното развитие на икономиката на страната 

и региона и отварянето й в глобален план. Същевременно пристанището е градообразуващ фактор по 

отношение на развитието  на град Бургас и утвърждаването му като важен търговски, икономически и 

административен център в района. Пристанище Бургас е обвързано подходящо с пътната и 

железопътната мрежа в региона и е разположено в близост до международното летище Бургас.  

При подобрения транспортен достъп  до областния център Бургас, община Малко Търново по косвен 

път подобрява достъпа и до останалите пристанища – това в Несебър, което има регионално значение, 

пристанищата в Созопол, Царево и Ахтопол, които все още не се използват пълноценно и трябва да се 

обвържат с цялостния туристически поток в региона. По-добър достъп до пристанищата по южното 

Черноморие общината ще получи след рехабилитация на пътя от Малко Търново към крайбрежието.  

Въздушният транспорт е представен от международното летище в Бургас, както и от летището за малки 

самолети в гр. Приморско за полети с туристическа цел. Бургаското летище има стратегическо значение 

поради специфичното му географско положение – на границата между Европа и Азия. Сред най-
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големите му предимства е възможността за интермодален транспорт по въздух, море и суша. 

Реконструкцията на транспортната връзка I-ви клас от РПМ (път І-9) Малко Търново – Бургас 

подобрява и достъпа на общината до въздушен транспорт, което е важно условие за развитие на 

туризма.   

6.2. Класификация на пътната мрежа  

През територията на Община Малко Търново преминават пътища от всички класове на 

Републиканската пътна мрежа. Транспортната инфраструктура е сравнително добре развита. 

През територията на  общината преминава първокласен път І-9 (покриващ международен път Е 87 - от 

границата с Румъния - Дуранкулак - Варна – Обзор - о.п. Слънчев бряг – Бургас  - Маринка – Звездец - 

Малко Търново - границата с Турция ). 

При обща дължина на пътищата I-ви клас (път І-9) от 40.26 km в общината средната плътност на този 

клас пътища е 50.42 km/1000 km2, което е около 1.6 пъти по-високо от средната гъстота за пътища първи 

клас в Бургаска област (32,2 km/1000 km2) и близо два пъти по-високо от средната гъстота за пътища 

първи клас в страната (26,00 km/1000 km2). Посредством този път през територията на Общината се 

осигурява директна връзка с Областния център – гр. Бургас и страната. 

Републиканската пътна мрежа от втори клас е с предназначение да носи  транзитното движение и да 

осъществява връзките между мрежата първи клас - международните европейски пътища и предлага 

обслужването към съседните общини и региони от страната.  

Общата дължина на второкласната пътна мрежа на територията на община Малко Търново е 30,07 km. 

Представлявана е от Републикански път II-99 (Бургас - Маринка – Созопол – Приморско – Царево - 

Малко Търново), осъществява връзката на Малко Търново с общинските центрове по крайбрежието: 

Созопол, Приморско и Царево и с Областния център гр. Бургас и връзката им с път Е 87. 

Републиканската пътна мрежа от трети клас разпределя движението във вътрешността на територията 

на общината и осигурява връзките на общинската пътна мрежа с републиканската пътна мрежа от 

първи и втори клас. Общата и дължина на територията на община Малко Търново е 40.26 km. Гъстотата 

на третокласната пътна мрежа на територията на общината е 50,42 km/1000 km2 -  по-малка от средната 

за област Бургас (80.3 km/1000 km2) и близка до средната за страната (57.3 km/1000 km2). 

Табл. 28. Обезпеченост на община Малко Търново с републиканската пътна мрежа  

Община, 

Област; 

Страна 

І клас                                                

km 

II клас 

km 

III Клас 

km 

Общо 

km 

Гъстота  

km/1000 

km2 

I клас 

Гъстота  

km/1000 

km2 

IІ клас 

Гъстота  

km/1000 

km2 

IІІ клас 

Гъстота  

km/1000 

km2 

 

 Община 

М. Търново 
40,26 30.07 40,26 110,59 50,42 38,40 50,42 141,24 

Област 

Бургас 
249,00 243.60 622.40 1115.60 32.20 31.40 80.30 143.90 

България     26.00 33.50 57.10 116.60 

Основните третокласни пътища преминаващи през територията на Община Малко Търново са: 

 Път III-907 (Маринка - Звездец) - Визица - (Царево - Малко Търново) има важно общинско значение. 

Трасето на този път тангира по североизточната граница на територията на Общината и по него се 

осъществява връзката между път І-9 и ІІ-99. 

 Път III-908 (Маринка - Звездец /местност „Босна” – (Болярово - Средец) Визица - (Царево - Малко 

Търново) - дължината на трасето е 15.481 km. По нея би могла да се осъществи най-късата връзка в 

посока  Елхово – Болярово - Средец и Карнобат. 

Общинската пътна мрежа се състои от следните бивши четвъртокласни пътища: 

 BGS2090-: Близнак - Звездец с дължина 20.100 km 

 BGS2091: (Царево- М. Търново) – Граматиково с дължина 1,000 km 

 BGS3092: (Царево- М. Търново) – Сливарово с дължина 10,000 km 

 BGS3093: (м. ”Босна”- Звездец) – Младежко с дължина 7,300 km 

 BGS3094:(І-9 Звездец- М. Търново) - Бръшлян  с дължина 1,600 km 

 6BGS3095: (Звездец- М. Търново) – Стоилово с дължина 5,000 km 

 BGS3096: (ІІІ-907 м. „Босна”- Визица)– Бяла вода с дължина 3,000 km 

 BGS3097: (ІІІ-907 м. „Босна”- Визица) – Калово с дължина 3,600 km 

 BGS2098: (ІІІ-907 м. „Босна”- Визица) – Заберново с дължина 5,400 km 

 BGS3099: (І-9 - Звездец – м. „Петрова нива” с дължина 12,000 km.  

 BGS3101: (ІІ-99/ х – м. „Черногорово” с дължина 5,000 km  

 BGS3102: (І-9/ М. Търново – гр. Р. Турция /х. М. Търново с дължина 12,000 km 

 BGS3103: (І-9/Звездец – м. ”Босна”- Звездец) м. „Ковач” с дължина 3,100 km  

 1М1: (ІІІ-907 м. „Босна” –Визица) – (BGS2281 Писменово – Фазаново) с дължина около 8.300 

km 

Общата дължина на общинската пътна мрежа е 97.400 km. Общинската пътна мрежа осигурява 

транспортните връзки на дванадесетте села, разположени на територията на Общината както помежду 

им, така и с техния административен център – гр. Малко Търново и връзките им с Републиканската 

пътна мрежа и разпределя движението във вътрешността на общината.   

6.3. Състояние на пътната мрежа  

Състоянието на Републиканската пътна мрежа - І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти клас, както и вида на извършените 

видове ремонти е представено в справката от Областно пътно управление, гр. Бургас. От нея, както и 

от теренните проучвания на екипа, се установява, че състоянието на пътищата от републиканската 

пътна мрежа на територията на Общината е добро само за първокласен път І-9 ( Е-87) в участъка от km 

278+700 до km 309+200 (с дължина 30.500 km). Останалата част от първокласния път от гр. Малко 

Търново до границата с Република Турция е  в лошо състояние, въпреки извършените частични 

ремонти и кърпежи. 

В лошо състояние са и останалите участъци от републиканската пътна мрежа като път ІІ-99 и ІІІ-907. 

Извършени са средни ремонти по голяма част от пътните настилки, но отдавна. Най-лошо е състоянието 

на път ІІІ-908, който от построяването му през 1977 г. не e поддържан и ремонтиран. Състоянието на 

пътната настилка е изключително лошо. През този път преминават предимно тежкотоварни 

автомобили за извозване на дървен материал. В лошо състояние е и път ІІІ-907, който има главно 

местно значение. 

Следва да се отбележи, че всяка година по Националната Годишна програма (НГП) се осигуряват 

средства за ремонт, реконструкция и поддръжка за общинските пътища, които на този етап са крайно 
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недостатъчни. Поради ограничените средства за поддържане в лошо състояние са почти 85% от 

пътищата от общинската пътна мрежа.  

Табл. 29. Списък на републиканските пътища на територията на ОПУ-Бургас в Община М. 

Търново 

П
ъ

т 
№

 

Наименование 

на пътя 

Д
ъ

л
ж

 

/к
м

/ 
о

т 
(k

m
) 

д
о

 (
k
m

) Настилка Последен ремонт 

от km до km 
Състоя

ние 
Вид Вид Година 

I-
9

 /
E

-8
7
 

гр. ОПУ 

Варна-Обзор-

о.п. Слънчев 

бряг-Бургас- 

Маринка-

Звездец-М. 

Търново-

граница 

Турция  

4
0

.2
6

0
 

2
7

8
.7

0
0
 

3
1

8
.9

6
0
 

278.700 309.200 добро асфалтобетон 
рехабилитаци

я 
2012 

309.200 311.800 лошо асфалтобетон 
среден 

ремонт 
1983 

311.800 312.800 средно асфалтобетон изкърпване 2013 

312.800 314.400 средно асфалтобетон 

локални 

ремонти и 

изкърпване 

2012 

2013 

314.400 318.500 добро асфалтобетон рециклиране 2013 

318.500 318.960 средно асфалтобетон 
среден 

ремонт 
1983 

II
-9

9
 

(Бургас-

Маринка)-

Созопол-

Приморско-

Царево- М. 

Търново  

 

 

3
0
.0

6
6
 

8
4
.0

0
0
 

1
1
4
.0

6
6
 

58.000 64.800 средно асфалтобетон 
среден 

ремонт 
1983 

64.800 86.100 лошо асфалтобетон 

среден 

ремонт 

изкърпване и 

цялостно 

преасфалтира

не с обща 

дължина 

1983 

86.100 90.000 средно асфалтобетон 1.150 км. 2014 

90.000 114.066 лошо асфалтобетон 
среден 

ремонт 
1983 

II
I-

9
0
7
 

 (Маринка-

Звездец)-

Визица-

(Царево-М. 

Търново)  

2
7
.7

8
1
 

0
.0

0
0
 

2
4
.7

8
1
 

0.000 11.300 средно асфалтобетон изкърпване и 2014 

11.300 24.781 средно 

биндер и 

2.320 км 

асфалтобетон 

цялостно 

преасфалтира

не с обща 

дължина 

2.320 км. 

 

II
I-

9
0
8
 

 (Маринка-

Звездец)-

местност 

"Босна"-

(Болярово- 

Средец) 

1
5
.4

8
1
 

0
.0

0
0
 

1
5
.4

8
1
 

0.000 15.481 лошо 
асф. 

обработка 
строителство 1977 

Основните проблеми, имащи важно значение за състоянието на транспортната инфраструктура на 

територията на Община Малко Търново са свързани с  незадоволителното състояние на част от 

пътищата с регионално и местно значение, които освен това не отговарят на европейските изисквания 

за носимоспособност, габарит и сигурност. 

7. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА  

7.1. Инфраструктурни регионални връзки 

Като един от основните фактори за пространствено развитие, техническата инфраструктура е преди 

всичко  стимулатор, но често и ограничител за развитието и устройството на територията. Добре 

изградените инфраструктурни системи улесняват протичането на жизнените процеси и могат да 

стимулират желаната посока на развитие, докато недостатъчната им изграденост  често е причина за  

ограничаване на  комуникациите, обслужването и развитието, и в крайна сметка – за обезлюдяване и 

деградация на територията. 

Липсата на добри транспортни връзки до известна степен би могла да се компенсира чрез добри 

електронни връзки, осигуряващи комуникациите не само в регионален, но и в национален и 

международен план, но община М. Търново има проблем и в това отношение.  

Характерно за общините в отдалечените, слабонаселени и селски райони на страната е ограниченото 

или изцяло липсващо разпространение на широколентова инфраструктура. Проведените проучвания 

на МТИТС показват, че 28 общински центъра в страната не притежават оптична свързаност и 

представляват „бяла“ зона по класификацията на  Насоките на Европейската комисия за прилагане на 

държавна помощ във връзка с бързото разполагане на широколентови мрежи и по-специално за 

мрежите за достъп до Интернет от следващо поколение. Част от тези общински центрове, 

представляващи бели зони са обхванати в проекта на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни 

мрежи и информационни системи”, за изграждане на широколентова инфраструктура в отдалечени и 

слабонаселени селски райони. Община Малко Търново не е обхваната от този проект и остава една от 

19-те общини в страната, която не  притежава оптична свързаност. 

Новата оптична инфраструктура би повишила  конкурентоспособността на местната икономика, като 

се улесни и стимулира ИТ- бизнеса при предоставянето на нови услуги на крайните потребители, което 

да доведе до повишаване на заетостта и жизнения стандарт на населението.  

Без да има пряко влияние върху урбанизационните процеси, електроенергийната инфраструктура също 

формира регионални връзки, имащи по-скоро специфичен функционален характер.  

Източник на електроенергия за общината се явява единната електроенергийна система на страната 

посредством подстанция “М. Търново” и П/ст “Босна” с трансформация на напрежението 110/кV. 

Подстанция “М. Търново” се захранва чрез електропровод 110 кV  (с трасе, успоредно на първокласния 

път) от друга подстанция на системата - подстанция “Босна”, разположена в едноименната местност. 

Тази  подстанция има възлово значение за южната територия на областта, като има връзки на 110 кV с 

подстанциите в Бургас,  Елхово, Приморско, Царево и М. Търново. Мрежата 110 кV има типично 

регионален характер, като обикновено осигурява двустранни връзки между отделните подстанции, с 

оглед сигурност и качество на електрозахранването.  

7.2. Водоснабдяване и канализация 

7.2.1. Обхват и приоритети 

Техническата инфраструктура осигурява функционирането на всички сфери на човешката дейност и 

обществото. Състоянието и функционирането й са от определящо значение за социално-

икономическото развитие на всяка териториална общност.  

Главна стратегическа цел  за развитието на района трябва да бъде постигане на икономически растеж 

посредством развитието на бизнеса. Ето защо е необходимо да се насочат усилията към изграждането 

на подходяща инфраструктура, към развитие и модернизация на местните инфраструктурни мрежи и 

съоръжения и към опазване и подобряване качеството на околната среда. 

Основните мерки в този приоритет са: 

 Подобряване и развитие на екологичните мрежи 
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 Изграждане на канализационна инфраструктура и пречиствателни станции за отпадъчни води; 

 Рехабилитация на водоснабдителната мрежа.  

Обхватът  на ВК схемите към ОУП на община Малко Търново е следният: 

 Водоснабдителна система – водоизточници, воден ресурс, качество на водите, мрежи и 

съоръжения – състояние, ПСПВ, селища с проблеми във водоснабдяването  

 Канализационна система – мрежи и съоръжения, ПСОВ, финансирани проекти през програмен 

период 2007 – 2013 г.  

 Водопроводни и канализационни схеми, съгласно изискванията на нормативните документи.  

 Съгласуване с държавните органи и експлоатационни дружества и утвърждаване по законно 

установения ред. 

7.2.2. Общи постановки - водоснабдяване 

Съгласно данните от „Областна стратегия за развитие на област Бургас (2005 - 2015 г.)”, потвърдени 

впоследствие и от Областната стратегия за следващия програмен период 2014 – 2020 г., основните 

водоснабдителни системи са “Камчия” и “Ясна поляна”. Последната се използва за водоснабдяване на 

Южната част на Бургаска област. Само община Малко Търново с 13 населени места, от които 8 с 

население под 100 души се водоснабдява от местни водоизточници.  

По данни от „Общински план за развитие на Община Малко Търново 2007-2013 г” на територията на 

ВиК Малко Търново са включени 16 бр. водовземни съоръжения с максимален експлоатационен дебит 

45 l/s.  

За град Малко Търново са каптирани изворите: Езерото, Махленски врис, Пресвета, Манастирчето и 

Пенгьово, а за нуждите на ГКПП „Малко Търново“ са каптирани 3 бр. извори. Водите са пресни с 

типичен за района хидрокарбонатно-калциев състав. Водовземните съоръжения са площни дренажи и 

каптажи.  

Селата Граматиково, Визица и Заберново са водоснабдени чрез шахтови кладенци, изградени в 

терасата на р. Велека. Водоснабдяването на останалите селища се осъществява чрез каптажи на извори 

в околностите им и площни дренажи. За много от водите, особено тези от терасите на реките Велека и 

Младежка, е характерно високо съдържание на манган.  

Около всички водохващания са учредени и устроени СОЗ – пояс “А”.  

От анализа на съществуващото положение става ясно че е наложителна подмяната на вътрешна 

водопроводна мрежа. Мрежата е с изминала годност, висока аварийност, която е трудно разкриваема в 

скален терен. При максимална поддръжка на мрежата се отчитат  загуби от 35-40%.  

Дебита на водоизточниците, захранващи град Малко Търново, е достатъчен и покрива консумацията 

на абонатите с ново режимно водоподаване. За това способства и трудната разкриваемост на аварии в 

скалния терен.  

7.2.3. Общи постановки – Канализационна система  

Канализационната система и системата за пречистване на отпадни води в Община Малко Търново са 

определено неразвити. От общо 13 населени места само 5 разполагат с канализация с различна степен 

на изграденост – с. Граматиково – 80%; с. Звездец – 40%; с. Бръшлян – 40%;  гр. Малко Търново – 60%; 

с. Заберново – 100% с ПСОВ. 

Заустването, с изключение на  с. Заберново, се извършва в близките дерета. В останалите селища се 

използват септични и попивни ями. Напълно отсъства инфраструктура за пречистване на битовите 

отпадни води с изключение на  с. Заберново.  

На селата Звездец и Младежко са изготвени технически проекти за „Улични водопроводни и 

канализационни мрежи и ПСОВ. На с. Бръшлян е изготвен технически проект за „Доизграждане на 

канализационната мрежа и ПСОВ”. На с. Стоилово е изготвен проект за „Улична канализационна 

мрежа и заустване в септична яма (СЯ)”.  

Към момента в община Малко Търново има изградена една ПСОВ – в с. Заберново. Обект 

„Реконструкция на водопроводната мрежа, изграждане на канализационната мрежа и пречиствателна 

станция в с. Заберново” е съфинансиран от ДФЗ по мярка 321 и изграден през 2013 г. Има проектна 

готовност за ПСОВ на с. Звездец; с. Младежко; с. Бръшлян и гр. Малко Търново. За изграждането им 

се очаква финансиране от европейски или трансгранични програми. 

7.3. Електрозахранване 

Електрозахранването на Община Малко Търново се осъществява от п/ст 110/20 кV ”Малко Търново” и 

п/ст 110/20 кV  “Босна”. 

П/ст  110/20 кV ”Малко Търново” е въведена в експлоатация през 1989 г. ОРУ 110 кV е изградена по 

Н-схема. В нея са монтирани 2 бр. трансформатори 110/20 кV с мощност 25  МVА (Трафо 1) и 25 МVА 

(Трафо 2). Разполага с един брой изводно поле 110 кV. 

П/ст  110/20 кV ”Босна” е въведена в експлоатация през 1959 г. ОРУ 110кVе изградена по еднолинейна 

схема. В нея са монтирани 2 бр. трансформатори 110/20 кV с мощност 10  МVА (Трафо 1) и 16 МVА 

(Трафо 2). Разполага с 4 бр. изводни полета 110 кV. 

Табл. 30. Източници на електроснабдяване 

Наименование Капацитет Състояние Собственост 

П/С ”Малко Търново” 50 МVА Мн. Добро “ЕСО” ЕАД 

П/С ”Босна” 26 МVА Мн. Добро “ЕСО” ЕАД 

Магистрални електропроводи високо напрежение 110кV, 220кV. 

Табл. 31. Електропроводи и кабелни линии 110 кV на територията на Община Малко Търново - 

Характеристики. 

Наименование Капацитет Състояние Собственост 

ВЛ 110 кV ”Младежко” АС-1850+С-500 Мн. Добро “ЕСО” ЕАД 

ВЛ 110 кV ”Близнак” АС-1850+С-500 Мн. Добро “ЕСО” ЕАД 

ВЛ 110 кV ”Извор” АС-1850+2хС-500 Мн. Добро “ЕСО” ЕАД 

ВЛ 110 кV ”Ропотамо” АС-1850+С-500 Мн. Добро “ЕСО” ЕАД 

На територията на Община Малко Търново няма подземни комуникации 110 кV. 

Подстанции 

Табл. 32. Характеристики  на подстанциите в община Малко Търново  

Наименование Изграденост 
Инсталирана  

мощност 

Съществуващи 

резерви 

Необходимост 

от разширение 

П/С ”Малко Търново” ОРУ-110 кV   ЗРУ -20 кV 50 МVА да Не 

П/С ”Босна” ОРУ-110 кV   ЗРУ -20 кV 26 МVА не Не 

Към момента няма необходимост от резервиране на терени за нови подстанции. В таблица 32 са дадени 

съществуващите инсталирани трансформаторни мощности по населени места. 
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Табл. 33. Съществуващи инсталирана трансформаторна мощност по населени места в община 

Малко Търново 

Населено място п/ст 110/20 кV Бр. ТП* Инст. тр. мощност, MVA 

гр. М. Търново п/ст “Малко Търново”  2х25 MVA 

гр. М. Търново  28 9,05 

  Общо: 28 бр. Общо: 9,005 

 п/ст „Босна”  10+16 МVA 

с. Звездец  7 1,06 

с. Граматиково  14 3,52 

с. Заберново  3 1,78 

с. Стоилово  4 0,41 

с. Бръшлян  6 1,92 

с. Евренозово  3 0,54 

с. Близнак  3 0,33 

с. Бяла вода  5 0,86 

с. Калово  3 0,25 

с. Младежко  1 0,14 

с. Визица  3 0,38 

  Общо: 52 бр. Общо: 11,19 МVA 

На територията на община Малко Търново има изградени 2 бр. фотоволтаични централи с обща 

мощност 3.2 МVA. 

Табл. 34. Потребление на електроенергия на Община Малко Търново за периода 2010-2014 г. 

Година Вид потребител Консумация ел.енергия, kWh 

2010  

Битов 3527725.000 

стопански 3636883.060 

общо 7164608.060 

2011 

Битов 3554122.000 

стопански 3976865.830 

общо 7530987.830 

2012 

Битов 3504021.000 

стопански 4127414.420 

общо 7631435.420 

2013 

Битов 3479672.000 

стопански 4361686.748 

общо 781358.748 

 Обща сума  30168390.060 

От таблицата е видно, че битовата консумация на електроенергия  през 2013 г. е намаляла с 1,3% спрямо 

същата през 2010 г. Консумацията на електроенергия за стопански цели е нараснала през 2013 г.  с 

около 20% спрямо 2010 г. 

От краткия анализ на системата на електроснабдяване в община Малко Търново могат да се обобщят 

следните по-важни изводи: 

 Елементите и съоръженията на инфраструктурата имат оптимално разположение по отношение 

на разглежданата територия с оглед специфичното й развитие в областта на селското стопанство 

и туризма. От една страна те преминават главно извън или в тила на територията, така, че я 

натоварват минимално, от друга страна - съоръженията са разположени в достатъчна близост, 

така, че осигуряват достатъчна натовареност. 

 Захранващата мрежа 110 kV е оразмерена с определен резерв за максимални товари, които  след 

1990 г. рязко са намалели.  

 Захранващата мрежа СрН-20 kV близо 80% е изградена като въздушна. Това е предпоставка за 

чести аварии през зимните месеци, поради по-суровия климат на територията и планинския 

характер на релефа. 

 Повечето от трафопостовете в селата са от стар тип.  

Всичко това определя необходимостта от реконструкция и ремонт на съществуващата мрежа.  

7.4. Електронна съобщителна мрежа 

План-схемата на електронната съобщителна мрежа се изработва на основание на Техническото задание  

и в съответствие и при спазване на изискванията на действащото законодателство в областта на този 

вид инфраструктура, както и в областта на устройството на териториите. Извършени са предварителни 

съгласувания  със съобщителните оператори за наличието на съществуващи кабелни електронни 

съобщителни линии и е използвана предоставената от община Малко Търново информация. 

Основната цел на тази част от ОУПО е да се осигури възможност за подходящо развитие на 

техническата инфраструктура, конкретно - Електронната съобщителна мрежа, като се предвидят 

необходимите инфраструктурни коридори и сервитути за бъдещо изграждане (и  реконструиране) на 

съоръженията и свързването им с Националната съобщителна система. 

Съществуващо положение 

В Община Малко Търново има три пощенски клона на „Български пощи” ЕАД – в гр. Малко Търново 

и селата Граматиково и Звездец. Предлагат се универсални и неуниверсални пощенски услуги, 

инкасова дейност, изплащане на пенсии. Тези клонове обслужват и населението в близките села. 

Помещенията в които са разположени са собственост на БТК. 

Радио и телевизионно разпространение се осъществява от Национално управление „Радио и 

Телевизионни станции България” АД  (НУРТС). В м. ”Черешата” има изграден предавател, който 

предоставя на жителите на гр. Малко Търново и близките села цифров телевизионен сигнал и 

програмите на БНР. Жичната радиофикация, която БТК предлагаше в миналото и обхващаше всички 

селища на общината, постепенно намаля своя обхват и се закрива.  

ВИВАКОМ има пълно покритие на общината по отношение на предоставяне на сателитна телевизия и 

мобилни комуникации. В района има и други оператори, предлагащи телекомуникационни услуги. 

Мрежата на мобилните комуникации е добре развита. 

Електронната съобщителната мрежа (предимно на БТК/ВИВАКОМ ) е сравнително добре развита. 

В гр. Малко Търново е монтиран изнесен цифров капацитет от централата в областния център Бургас. 

Връзката се осъществява по цифрова радиорелейна линия (ЦРРЛ). В града е изградена фиксирана 

мрежа от медни кабели и по тях чрез HDSL-системи се предлага и интернет.  

Повечето населени места са свързани към националната съобщителна мрежа чрез т.н. GSM-Fix система, 

а в с. Стоилово се предлагат телефонни услуги по междуселищен кабел от Малко Търново. ГКПП-М. 

Търново и някои селища са свързани с центъра на Общината посредством медни симетрични 

телефонни кабели. 

Връзките на община Малко Търново към съседните общини Царево и Созопол се осъществява чрез 

медни симетрични кабели, чието ползване все повече намалява. Трасето към Царево минава през с. 

Граматиково, а другото трасе е през с. Звездец и с. Крушевец (община Созопол) до Бургас. 
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Въпреки, че всички селища са свързани с центъра с медни симетрични телефонни кабели, поради 

недобро техническо състояние и невъзможност за удовлетворяване изискванията за осъществяване на 

съвременни електронни съобщения, тези кабели не се използват и състоянието им не е известно. 

В по-голямата си част кабелните магистрали минават в или в близост до сервитута на пътищата от 

републиканската/общинска пътна мрежа, друга част – през горски територии, държавна собственост 

трета част – през частни имоти (някои от тях станали такива след реституция).  

8. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА 

Община Малко Търново попада в един от най-екологично чистите райони на  страната. Въпреки това, 

предвид особената природозащитна функция на общината, екологичните проблеми са от особена 

важност при устройството на територията. Те се свързват и с необходимата адаптация към 

климатичните промени и готовността на общината, институциите и населението да реагират на 

рисковете от екстремни температури, проливни дъждове и наводнения, бури и градушки, земетресения, 

свлачища и пожари.  

8.1. Атмосферен въздух 

Територията на Община Малко Търново се характеризира с висока степен на чистота на атмосферния 

въздух, дължащо се на почти пълната липса на промишлена дейност. 

Община Малко Търново не попада в обхвата на регламентираните райони за оценка и управление 

качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ), което е свидетелство за много добрите качества на 

въздуха. 

Влияние върху качествата на атмосферния въздух  в общината биха могли да оказват производствената 

дейност, автотранспортът, животновъдството, битовото отопление с твърди горива и депонирането на 

отпадъци. 

Сред операторите с издадени комплексни разрешителни за инсталации и дейности по Приложение № 

4 на Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ бр. 91/2002 г.) е Регионално депо за неопасни и 

инертни отпадъци – Малко Търново (комплексно разрешително № 401-НО-ИО-АО/2010 г.) и обектът 

на „Бургас вар” ООД гр. Бургас, който е закрит.  

Основно действащо предприятие доскоро беше  „Бургас вар” ООД гр. Бургас – добив на варовик и 

производство на негасена вар. Предприятието беше източник на неорганизирани прахови емисии: 

прахови частици, съдържащи основно калциев карбонат, димни газове, съдържащи серен диоксид, 

азотни окиси и въглероден диоксид, водни пари и прахови частици от калциев карбонат. След 

спирането на неговата дейност се очаква подобряване на КАВ и намаляване на замърсителите.  

Контролираните от РИОСВ Бургас в община Малко Търново бензиностанции са 3 бр., които са  в 

съответствие  с изискванията на Наредба № 16 за ограничаване на емисиите от летливиорганични 

съединения (ЛОС) при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (обн. ДВ бр. 75/1999 

г.).  Инсталирани са съоръжения за улавяне и връщане на бензиновите пари – ,,Етап I”. 

През студеното полугодие нараства делът на битовия сектор, като основен източник на атмосферно 

замърсяване. През студените зимни месеци неговият дял надхвърля този на други източници. При 

изгарянето на масово употребяваните в домакинството твърди горива емисиите са с ниска височина и 

ниска емисионна температура. При неблагоприятни метеорологични условия и затруднена дифузия на 

замърсителите това също може да бъде причина за високи приземни концентрации в близост до 

източниците. Най–неблагоприятни климатични условия за замърсяване на атмосферния въздух могат 

да се определят зимните месеци, когато са чести случаите на температурни инверсии, мъгли и 

облачност. Въпреки, че средногодишните концентрации на замърсяващи вещества се предполага, че са 

в допустимите норми, през студеното полугодие може да се очаква епизодично надхвърляне на 

кратковременните норми. Водещо в тези случаи  е замърсяването на атмосферния въздух от битовото 

отопление, което използва дърва. Основният замърсител е прах и най-вече ФПЧ, докато другите 

замърсители – серен диоксид, азотни окиси и др. са с по-ниски концентрации. 

Автотранспортът оказва влияние за нарастване нивото на азотните окиси и ФПЧ като резултат на 

нарастване броя на личните МПС  и състоянието на автомобилния парк. Влияние оказва и  потокът от 

товарни автомобили, минаващи през ГКПП Малко Търново, силно намалели след откриването на 

ГКПП Лесово. 

Животновъдството като евентуален източник на замърсяващи вещества във въздуха е с твърде 

незначителен дял. Промишлено животновъдство в общината липсва, а отглежданите животни в 

дворовете на населените места са сравнително малко. Отражение е дало и поголовното унищожаване 

на добитъка с превантивна цел поради риска от разпространение на шап преди няколко години. 

По отношение замърсяването на атмосферния въздух с прах и вредни газове  в община Малко Търново 

не трябва да се пренебрегват и причините от благоустройствен характер. Прави впечатление, че всички 

източници на замърсяване на въздуха, макар и с ограничено въздействие, са концентрирани в гр. Малко 

Търново и околностите му. Обобщените анализи показват, че концентрациите на вредните емисии във 

въздуха в община Малко Търново са значително под пределно допустимите в средногодишен план. 

8.2. Води 

8.2.1 Повърхностни води 

Повърхностните води на община Малко Търново се оттичат във два водосбора - на р. Велека и на р. 

Резовска. Благодарение на незначителната стопанска дейност в общината, състоянието на 

повърхностните води в тези водосбори е много добро. Тази оценка на състоянието на повърхностните 

води на територията на община Малко Търново се потвърждава и от данните в приетия ПУРБ (2016 – 

2021 г.) 

Кислородното съдържание във водите на Велека е високо и това се поддържа в цялата общинска 

територия. Спрямо кислородните показатели тя е I категория по цялото й протежение. При такъв 

кислороден режим и отдалечеността на реката от населени места се наблюдава и ниско органично 

замърсяване. По показателите БПК5 и О реката е I категория. Аналогично е състоянието на водите на 

р. Велека по съдържание на нитратен азот (N-NO3), фосфати (PO4) и разтворени вещества.  

Съдържанието  на нитратния азот (N-NO2) и амониевия азот (N-NH4), неразтворени вещества,  отнася 

качеството на водите на реката в първа и втора категория водоприемник – изключително добро 

състояние. 

Състоянието на повърхностните води по отношение на микробиологични показатели показват 

изключително високо качество на водите в горното и средно течение на реките Велека и Айдере.  

Състоянието на речните води е добро и отговаря на проектната категория на реките, а по отношение на 

микробиологичните показатели е установено много високо качество на водите и в трите реки Велека, 

Младежка и Айдере. Потенциална опасност представляват източниците на замърсяване – производства 

и незаконните сметища във водосбора на Велека. Разположението на хвостохранилището върху 

карстов терен в миналото е водило до проникване на отпадните води от флотационната дейност по 
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инфилтрационен път във водите на реките Докузак и Айдере - притоци на Велека. Днес това 

замърсяване също отсъства, поради спирането на добивната и обогатителната дейност. 

Река Резовска при с. Сливарово е в много добро състояние по всички показатели, като само по 

показателя БПК5 е в добро състояние. 

8.2.2. Подпочвени води 

Община Малко Търново е богата на подпочвени води. Те са обособени във подземно водно тяло Юра - 

Триас и Палеозой - Протерозой с код BG2G0000TJ042. Данните от извършвания мониторинг на 

подпочвените води показват и в двата наблюдателни пункта – при извор Катун в землището на с. 

Бръшлян и при извор Докузака в землището на Малко Търново добро общо състояние. 

8.2.3. Питейни и отпадъчни води 

Всички населени места са водоснабдени и са задоволени през цялата година с питейна вода. Проблем 

съществува при с. Бръшлян с новоизградения туристически комплекс. 

За град Малко Търново са каптирани 5 бр. извори, а за нуждите на ГКПП – М. Търново са каптирани 3 

броя. Максималното водно количество, което се подава на града е около 20 l/s. Водите са пресни, с 

типичен за района хидрокарбонатно-калциев състав. Селата Граматиково, Визица и Заберново са 

водоснабдени чрез шахтови кладенци, изградени в терасата на р. Велека с общ експлоатационен дебит 

21 l/s. Водоснабдяването на останалите селища се осъществява чрез каптажи на извори в околностите 

им и площни дренажи. За много от водите, особено тези от терасите на реките Велека и Младежка, е 

характерно високо съдържание на манган. Около всички водохващания са учредени и устроени СОЗ – 

пояс “А”.  

Канализационната система и системата за пречистване на отпадни води в Община Малко Търново са 

недостатъчно изградени. В повечето населени места липсва канализационна система. Предвид 

ограничения брой население изграждането на обществена канализация на този етап е трудно да бъде 

обосновано, макар че наличието на толкова много защитени територии и зони и необходимостта от 

опазване на местообитанията и биоразнообразието, са достатъчно сериозен мотив.  

Заустването се извършва в близките дерета. В селища без изградена канализация се използват септични 

и попивни ями. Липсва инфраструктура за пречистване на битовите отпадни води. В общината има 

само една изградена ПСОВ в с. Заберново. 

8.3. Нарушения на литоложката основа 

8.3.1. Почвена покривка  

В състава на почвената покривка в общината се наброяват 7 почвени типа от 22, известни в България. 

Те са съставени от 12 подтипа с множество комбинации от асоциации, фази и разновидности. В 

общината преобладават лесивираните канеленовидни почви (излужените канелени горски почви), 

планосолите (оподзолени канелени горски и псевдоподзолисти канелени почви), жълтоземите и 

плитките почви (рендзини, литосоли и ранкери). Тук се срещат и червеноземите, които заедно с 

жълтоземите представляват рядкост за България и за Европа. 

Националната мрежа за наблюдение и контрол на замърсяването на почвите с тежки метали и 

металоиди е организирана в зависимост от източниците на замърсяване. В случая е организирано 

наблюдение на пасище в близост до хвостохранилището на гр. Малко Търново. 

За определяне съдържанието на тежки метали в почвите са взети проби в близост до 

хвостохранилището  през различните години. Основни елементи замърсители, които се наблюдават са 

олово, никел, цинк, мед и арсен. 

Общата констатация е, че след преустановяването на флотационната дейност и рекултивацията на 

хвостохранилището край Малко Търново замърсяването на почвите с тежки метали и металоиди е 

намаляло. 

Ерозионните процеси в Природен парк „Странджа“, където попада и общината, са слабо проявени, 

което се дължи на високата лесистост и на устойчивостта на основните скали. Ерозията (площна и 

ровинна) на територията на община Малко Търново обхваща  предимно голи площи и гори за 

реконструкция. 

Разпределението на ерозираните площи в ГФ по степен на ерозия е както следва: 34.7% - силна степен, 

37.5% - средна степен и 27.8% - слаба степен на ерозия.  

Основната част от земите на селскостопанския фонд също са подложени на плоскостна и ровинна 

ерозия независимо от факта, че заемат основно заравнените била на междудолинните ридове с малка 

надморска височина. В пасищните земи тези процеси се дължат на непълното тревно покритие, по-

интензивната паша на определени места и по-слабите възстановителни способности на тревите върху 

сухите пасища. 

При обработваемите земи от ерозия са засегнати основно лесивираните почви, планосолите и плитките 

почви. При тях плоскостната ерозия е проявена в слаба или слаба до средна степен.  

8.3.2. Свлачища  

Установени са крайпътни свлачища по път ІІ-98 в участъка Мечи дол (Айдере) и ГКПП. Има данни за 

свлачища в горски фонд, които обаче не са картирани. По данни на „Геозащита Варна“ ЕАД свлачищата 

са слабо разпространени в общината и заемат малки територии. 

На територията на община Малко Търново в регистъра на свлачищата на „Геозащита Варна” са 

включени 4 броя свлачища, подадени като информация с писмо №3279/25.08.2005 г. от кмета на 

общината, които са следните: 

 регистрационен NhBGS  12.48667-01-път разклон Младежко с. Младежко; 

 регистрационен NaBGS 12.48667-02-иът Младежко - Качул; 

 регистрационен №>BGS 12.46663-01-първокласен път М. Търново-ГКПП 

 регистрационен NaBGS 12.30020-01 - разклон Заберново - с. Заберново 

В справката за нововъзникнали свлачища към Националната програма за превенция и ограничаване на 

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

Черноморското крайбрежие 2015 - 2020 г., изготвена от БАН по възлагане от МРРБ, към 2015 г. няма 

сведения за такива на територията на община  Малко Търново.   

8.3.3. Нарушени територии за рекултивация и възстановяване  

Нарушени терени на територията на община Малко Търново, вследствие миннодобивната дейност са 

установени в: 

 надземен комплекс на участък “Бърдце” към рудник “Малко Търново” с площ от 28 dka.  

 западно от хвостохранилище “Малко Търново”, непосредствено до дигата има стар разлив на 

хвост на площ около 6 dka. 
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 консервирана част от хвостохранилище “Малко Търново” на площ 218 dka - извършена 

техническа консервация.  

 участъци “Пропада” , “Младеново” в м. ”Сушица” и с. Сливарово.  

 мраморна кариера на “Скални облицовки” АД и кариера за мраморизирани варовици на “Бургас 

вар” ООД.  

За нарушените територии в ОУПО – Окончателен проект са предвидени съответните устройствени 

режими, с които да се отстранят вредните въздействия и нарушения. 

8.4. Отпадъци, шум, радиационна натовареност, сеизмичност 

8.4.1. Отпадъци 

Основен проблем от екологична гледна точка се явяват нерегламентираните сметища около гр. Малко 

Търново и в населените места в района. Те са незаконни, възникват стихийно и трудно се контролират. 

След като започва поетапното изграждане и въвеждането в експлоатация на регионално депо, 

постепенно се ликвидират тези сметища, а терените се рекултивират съгласно съвременните 

изисквания. 

Нарушените територии от депониране на отпадъци обхващат следните имоти: 

 В землището на гр. Малко Търново  - имот 46663.72.4 - 21 дка (2.1 ха), имот 46663.55.847 - 20 

дка (2 ха) и имот 46663.45.912 - 56 дка (5.6 ха);  

 В землището на с. Звездец - имот 30483.102.103 - 8.5 дка (0.85 ха); 

 В землището на с. Граматиково - имот 17693.57.48 - 11.1 дка (1.11 ха) 

Общо за трите депа площта възлиза на   116.6 дка или 11.66 ха. 

В община  Малко Търново не са предприети стъпки за въвеждане на системи за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки. Съгласно ЗУО (обн. ДВ, бр. 53/2012 г.) и Наредбата за опаковките и отпадъците 

от опаковки (обн. ДВ, бр. 85/2012 г.) за населени места с население под 5 000 жители организирането 

на система за разделно събиране на отпадъци е решение на местните власти, съобразно техническата 

осъществимост и икономическа приложимост. 

Обслужваните населени места от система за организирано събиране на битови отпадъците са 12. Не се 

обслужва единствено с. Сливарово. 

Съществуващите сметища на територията на община Малко Търново са следните: 

 Общинско депо Малко Търново. Разположено е в землище гр. Малко Търново, (местност 

Сушица).  Намира на 2 km от града. Това е старо депо от 1988 г. Проектният му капацитет е 90 

000 m3. Депото е отредено неконтролирано. Обслужва населените места гр. Малко Търново, с. 

Бръшлян и с. Стоилово. 

 Селско сметище с. Звездец. Намира се на 1 km от с. Звездец, (местност Остра чука). Обслужва 

населените места с. Звездец, с. Евренозово, с. Близнак и  с. Младежко. Депото има 30000 m3 

проектен обем. Периодично се извършва пробутване и запръстяване с булдозер.  

 Селско сметище с. Граматиково. Намира се в землището на с. Граматиково, (местност Боже 

име), на 1 km от селото. Обслужва селата с. Граматиково, с. Заберново и  с. Визица. Проектният 

му капацитет е 40 000 m3. Депото е отредено през 1988 г. като неконтролирано. 

8.4.2. Шумово натоварване 

Наличните шумови въздействия в общината се свързват преди всичко с автотранспорта и 

производствената дейност. 

Най-натоварените пътни артерии са Бургас – Малко Търново, Царево - Малко Търново и в по-малка 

степен Босна – Визица - Граматиково. Тези пътища създават известен шумов дискомфорт единствено 

при преминаването през населените места – Звездец, Малко Търново и Визица. Предвид неголемия 

трафик проблемът с шумовото натоварване в общината вследствие на автотранспорта е силно 

ограничен. 

Поради почти пълната липса на производствена дейност и производственият шум е със силно 

ограничено въздействие. 

8.4.3 Радиационна среда 

Извършените през 2012 г. гама-спектрометрични анализи на извадки от необработваеми почви от 

пунктовете на НСМОС, принадлежащи към територията на община Малко Търново за специфична 

обемна активност на естествени гама-емитиращи радионуклиди в Бекерели/кг (Bq.kg-3) и стойности на 

естествения гама-фон (МЕД)  в микросиверти/час (µSv.h-1) показват обичайни стойности за 

родиоактивност на средата.  

Наблюдаваните пунктове на почви са от Звездец, Малко Търново, Граматиково и Визица. 

8.4.4. Сеизмичност 

Сеизмичността на община Малко Търново е определена като VІІ степен със стойност на сеизмичния 

коефициент 0.10 съгласно Приложение № 6 към Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за 

проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (Обн., ДВ, бр. 13 от 2012 г.; попр., бр. 17 и 

23 от 2012 г.) 

8.5.  Биологично разнообразие и Национална екологична мрежа (НЕМ) 

8.5.1. Биоразнообразие  

Обобщената оценка на природозащитното значение на община Малко Търново, като част от ПП 

”Странджа” поставя общината на едно от челните места  в страната по разнообразие на хабитати и 

гръбначна фауна и го определя като най-важна  територия в страната за 19 вида гръбначни животни.  

В международен план ПП “Странджа” е една от петте приоритетни за консервацията територии в 

Централна и Източна Европа - единствен представител на суббиома “широколистни зелени гори на 

умерения климат с лавровиден подлес” и на хабитати от южноевксински и субевксински тип, с 

европейско значение по отношение на висшата флора, гнездящите птици и разнообразието от влечуги 

и със световно значение по отношение на бозайниците, безгръбначните животни и горските хабитати 

на терциерната растителност. 

В общината са установени 1 666 вида висши растения, които съставляват 47.6% от видовия състав на 

българската флора. От тях 63 вида са реликтни, а 7 вида се срещат единствено в този район на Европа.  

Фаунистичното разнообразие е представено от 41 вида риби, от които 24 вида - постоянни обитатели 

на странджанските реки, 10 вида земноводни, 23 вида влечуги (70% от тези видове в страната), 269 

вида птици (две трети от българската орнитофауна), от които 129 вида, гнездещи тук, 67 вида 
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бозайници (68% от видовия състав в страната) и огромно, все още недостатъчно проучено богатство от 

безгръбначни животни (около 600 вида, от които 164 вида с консервационно значение)36.  

В границите на природния парк са установени 501 вида лечебни растения или 70% от диворастящите 

лечебни растения в България. От тях 144 са със стопанско значение и са обект на събиране. 

Като приоритетни за опазване са определени тези видове и хабитати, които имат висок консервационен 

статус, значими популации/площи, като същевременно са уязвими, редки и/или реално застрашени. 

Това са 82 вида гръбначни животни, 23 вида растения, 14 вида мъхове, 4 вида макромицети и 22 

хабитатни единици, приоритетни за опазване. 

Оценката на местообитанията определя горите и реките в общината като биотопи със световно 

значение, земеделските земи като биотоп – с европейско значение, а пещерите и скалните масиви – с 

национално значение. 

8.5.2. Национална екологична мрежа (НЕМ)  

Обектите на Националната екологична мрежа в община Малко Търново заемат 783,24 km2, което прави 

99,89% от общинската територия. Това нарежда община сред няколкото общини в страната с пълна 

природозащита извън урбанизираните територии. 

Защитени зони по ЗБР Натура 2000 

Общинската територия е покрита 99,79% от защитени зони по Натура 2000. Те се припокриват почти 

напълно, площта им е приблизително равна – 99,03% за защитените зони (ЗЗ) по Директивата за 

хабитатите (Директива на Съвета 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна) и 99,46% за ЗЗ по Директивата за птиците (Директива на Съвета 79/409/ЕИО относно 

опазването на дивите птици).  

Защитени зони (ЗЗ) по Директивата за местообитанията 

ЗЗ „ Странджа” с код BG0001007 37 е с обща площ от 153 541.2 ha. В община Малко Търново тя попада 

в землищата на всички населени места. Обявена е с Решение № 122 от 02.03.2007 г., ДВ бр. 21/2007 г. 

Площта е  увеличена с Решение № 660 от 08.11.2013 г., ДВ бр. 97/2013 г. Зоната включва дялове от 

Странджа планина и нейните покрайнини, спускащи се към Черно море. Цялата сухоземна територия 

е природен парк. Сухоземната част на зоната е силно облесена. Преобладават буковите и дъбовите гори. 

Обхванати са речните долини  на р. Резовска и р. Велека. Някои части на тези реки са напълно диви, 

без пътища или друга инфраструктура. Има добре запазени скални местообитания и хабитати на дъбови 

гори. Мястото е важно за съхранението на безгръбначната фауна. Важни места за хранене и 

размножаване на прилепите и други дребни бозайници. Зоната включва значителни територии гори - 

91MO, 91S0, 91F0, 91E0. Това е най-важната зона за опазването на типа природно местообитание 91S0. 

Земеделските земи са разпръснати в някои от долините и около селата. Това също е важно място, на 

което се среща южна блатна костенурка (Mauremys caspica) както и Европейска блатна костенурка 

(Emys orbicularis), червенокоремната бумка (Bombina bombina) и видра (Lutra lutra), широкоопашата 

костенурка (Testudo hermanni), шипобедрена костенурка (Testudo graeca), пъстър смок (Elaphe 

quatorlineata sauromates) и пъстър пор (Vormela peregusna). Последните 4 вида обитават територии с 

храстова растителност, границите между гъсти гори и пасища или обработваеми земи, синори в земите 

с екстензивно земеделие. Зоната включва и нефрагментирани местообитания на вълка.  

                                                 
36 По данни на ДПП „Странджа“ http://www.strandja.bg/bg/info/29-jivotinski-sviat  
37Защитени зони от Натура 2000 по Директивата за местообитанията и Директивата за птиците по българското черноморско крайбрежие 

http://www.natura.bsnn.org/pdf/Protected_Natura_3.pd 

ЗЗ „Дервентски възвишения 2 с код BG0000219 38 е с обща площ от 54990.48 ha. В община Малко 

Търново попада само една много малка част от землището на с. Близнак. Тя е обявена с Решение № 122 

от 02.03.2007 г., ДВ бр. 21/2007 г.  Представлява хълмиста част с преобладаване на дъбови гори и 

пасища с единични дървета. Притежава висок орнитологичен и ботанически интерес. През нея 

преминава главен миграционен път за птиците и са налице значителен брой редки и застрашени видове. 

Подходящо местообитание за гнездене на царски орел (Aquila heliaca) и други грабливи птици.  

ЗЗ „Босна” с код  BG0000208 29 и  площ от 16225.89 ha. В общината попада част от защитената зона в 

землищата на селата Визица, Заберново и Калово. Обявена е с Решение № 611 от 16.10.2007 г., ДВ бр. 

85/2007 г. Зоната обхваща части от Странджа на север от природния парк покрити с гъсти дъбови гори  

и в по-малка степен – с букови гори. Зоната е с особена важност с богата флора и фауна. В нея са 

установени 10 вида птици, включени в Приложение I на Директива 79/409/EEC, между които черен 

щъркел (Ciconia nigra), скален орел (Aquila chrysaetos), бухал (Bubo bubo). и други мигриращи птици, 

които не са включени в това приложение, бозайници, включени в Приложение II на Директива 

92/43/EE, земноводни и влечуги, безгръбначни и други значими растителни и животински видове. 

В ЗЗ за местообитанията се забранява провеждане на санитарни сечи с интензивност под 5%. При 

естествените гори е допустимо и нормално естественият отпад (мъртвата дървесина) да бъде до 5% от 

запаса. В случаите, когато се провежда санитарна сеч,  на 1 ha се изисква да се оставят  минимум по 15 

м3 мъртва и суха маса. 

В ЗЗ се забранява ограждане, включително за бази за интензивно развъждане на дивеча, паша на кози, 

промяна предназначението на земята, освен в интерес на общественото здраве и безопасност или по 

други причини от първостепенен обществен интерес и с изключително благоприятни последици за 

околната среда. 

В тези защитени зони се забранява внасяне на чужди нетипични видове при изкуствено възобновяване 

на гората. Забранени са всички видове възобновителни сечи при издънкови насаждения с изключение 

на постепенни сечи с възобновителен период не по-малък от 10 години. Задължително е запазването на 

ключови елементи на биоразнообразието - острови на старостта, дървета с хралупи и зони на 

спокойствие.  

Защитени зони (ЗЗ) по Директивата за птиците 

ЗЗ „ Странджа” с код BG0002040 29 е с площ от 116389.43 ha. Обявена е със Заповед № РД-802 от 

04.11.2008 г., ДВ бр. 106/2008 г. Промяна в режима на дейностите са настъпили със Заповед № РД-75 

от 28.01.2013 г., ДВ бр. 10/2013 г. Целите на обявяване на тази ЗЗ са опазването и поддържането на 

местообитанията на 54 вида птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние 

съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР  и възстановяване на местообитания на видове птици от тях, за които е 

необходимо подобряване на природозащитното им състояние. 

В тази защитена зова се забранява залесяването на пасища и мери, както и превръщането им в 

обработваеми земи и трайни насаждения, използването на пестициди и минерални торове в пасища и 

ливади, 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. 

38 Информационна система за защитените зони по Натура 2000 http://natura2000.moew.government.bg/ 

http://www.strandja.bg/bg/info/29-jivotinski-sviat
http://www.natura.bsnn.org/pdf/Protected_Natura_3.pd
http://natura2000.moew.government.bg/
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8.5.3. Защитени територии по Закона за защитените територии (ЗЗТ) 

Защитените територии също покриват изцяло територията на общината извън населените места – 

99,62%. Най-значителен е делът на ПП ”Странджа” – 89,26% от общинската територия. Над средния за 

страната е и делът на резерватите – 9,55%, следват защитените местности – 4,2% и природните 

забележителности – 0,04%. Подредени по значимост в азбучен ред тези обекти са следните: 

Резервати 

Резерват „Витаново” 39 е разположен в землищата на  гр. Малко Търново и с. Бръшлян и обхваща 

площ от 1112.4 ha. Обявен е със Заповед № 1113 от 03.12.1981 г., ДВ бр. 101/1981 г., като площта му е 

увеличена със Заповед № 1021 от 30.12.1992 г., ДВ бр. 5/1993 г. Целта на обявяването му е опазване на  

характерна за Странджа планина първична горска екосистема от южноевксински тип. На територията 

му се срещат 462 вида висши растения, 421 вида тревисти растения, 26 реликти. Девет са балкански 

ендемити, като сред тях са локалният ендемит търилово великденче  (Veronica turrilliana) и българските 

ендемити българска круша (Pyrus eleagrifolia ssp. Bulgarica) и крумово великденче (Veronica krumovii). 

Характерни за флората на резервата са горите от източен бук и източен горун, благун, обикновен габър 

и цер, които заемат около 95% от площта му. Преобладават горите на възраст от 90 до 110 години. 

Вечнозеленият подлес в резервата е по-беден от този в източната част на Странджа. Специфични 

тревисти видове в тези съобщества са източният лопох (Trachystemon orientalis), безстъблената иглика 

(Primula acaulis subsp. Rubra) и др. Забележителни са карстовите извори и пещерите. Във водите  на 

Айдере се среща балканска пъстърва. В резерват "Витаново" обитават всички видове диви животни, 

срещащи се в Странджа. В този район е запазено едно от малкото естествени находища на благородния 

елен (Cervus elaphus). Резерватът е включен в мрежата "Потенциални важни места за растенията" 

(IPAS). 

Резерват „Средока”40 е с площ от 607,8 ha и местоположение в землищата на  гр. Малко Търново и с. 

Стоилово. Обявен е със Заповед № 75 от 18.01.1989 г., ДВ бр. 9/1989 г. Създаден е с цел запазване на 

характерните за този район горски екосистеми, представени предимно от букови гори и находища на 

редки и защитени видове, вписани в Червената книга. Само в този район на Странджа се срещат т. нар. 

калунаци. Голяма част от територията на резервата е заета от гори, сред които преобладават смесените 

насаждения – смесени дъбови или смесени от източен бук, източен горун и благун. Има и чисти 

насаждения от източен бук на възраст 140 години. Средната възраст на гората е около 77 години. От 

ендемитите за Странджа се наблюдават червената пираканта (Piracantha coccinea), лавровишнята 

(Laurocerasus officinalis), чашковидната звъника (Hypericum calycinum).Установени са и други редки 

растителни видове като понтийско бясно дърво (Daphne pontica), колхидска (странджанска) боровинка 

(Vaccinium arctostaphylus) и др. С най-висока стойност от тях са разположеното в централната част на 

резервата голямо находище от лавровишня и компактните групи от колхидски джел (Ilex colchica), 

който в отделни екземпляри достига до 6 m височина и 10 cm в диаметър. 

Резерват „Узунбуджак”  е с обща площ от 2529.6 ha. В община Малко Търново попада много малка 

част с местоположение в землището на  с. Сливарово. Обявен е със Заповед № 2245 от 13.12.1956 г. 

Резерватът е с международен статус - биосферен резерват. Цели на опазване тук са вековните 

широколистни смесени гори от дъб и източен бук.  Отличава се с най-голямото разнообразие от образци 

на хабитати и с най-голяма площ, заета от тези хабитати. Тук се намират най-големите, строго защитени 

площи в парка на хабитатите: източнобукова и източногорунова гора със зеленика, източногорунова 

                                                 
39 РИОСВ Бургас http://old.riosvbs.eu/rezervat_vitanovo.html 
40 Дирекция на ПП „Странджа, резервати http://www.strandja.bg/BG/protected-territory_bg/reserves_bg.html 

гора с чашковидна звъника, както и образци от други приоритетни хабитати. Територията е една от 

трите най-важни за вълка, дивата котка, златката, белогърбия и черния кълвач, малкия креслив орел и 

други приоритетни видове 

В съответствие със ЗЗТ в резерватите се забраняват всякакви дейности, с изключение на охрана; 

посещения с научна цел; преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна 

цел; събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им 

на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите.  

Природни паркове (ПП) 

ПП „Странджа”41 е с обща площ 116 054.21 ha и включва землищата на всички населени места в 

общината. Създаден е като Народен парк на 24 януари 1995 г. със Заповед № РД-30/24.01.1995 г. на 

Министъра на околната среда (ДВ, бр.15/1995 г.). Прекатегоризиран е като Природен парк със Заповед 

№ РД-350 от 14.07.2000 г., ДВ бр. 66/2000 г. Площта му е намалена със Заповед № РД-25 от 18.01.2001 

г., ДВ бр. 11/2001 г. и  със Заповед № РД-59 от 24.01.2013 г., ДВ бр. 28/2013 г.  Целта при неговото 

създаване е дългосрочното опазване на уникалната природа във водосборите на реките Велека и 

Резовска и осигуряване на устойчиво социално-икономическо развитие в района. 

В рамките на проекта КОРИНЕ – Биотопи, районът на Странджа се определя като приоритетен в 

екологичната мрежа на страната и една от най-важните консервационни територии за България. На 

национално ниво ПП е защитената територия с най-голямо видово разнообразие във всички 

биологични групи. Общият брой на видовете хабитати е 121, като по този показател паркът е на първо 

място сред защитените територии в Европа. В Странджа се срещат интересни видове животни и 

растения, останали от минали геологични епохи – реликти. На територията на парка има 64 реликтни 

вида, като седем от тях се срещат единствено в Странджа от цяла Европа. Единствено тук на континента 

са запазени типичните гори от края на терциера (преди около 1,8 млн. години). Широколистните гори 

покриват около 80% от територията на парка, а средната им възраст е по-голяма от тази на дърветата в 

останалата част на страната. В естествените масиви от стари гори често се срещат дървета от източен 

горун, благун, източен бук и странджански дъб с диаметри от 1.5 – 2.0 m и възраст над 500 години. 

Природен парк „Странджа” е българската защитена територия с най-много гръбначни животни - 413 

вида. От безгръбначните са установени 600 вида. Близо 70 вида риби обитават крайбрежната акватория 

на природния парк, а 42 са сладководните видове, от които 24 вида в Странджанските реки. В парка са 

регистрирани 269 вида птици. От европейска значимост са популациите на 50 вида: бял щъркел (Ciconia 

ciconia) и черен щъркел (Ciconia nigra), малък креслив орел (Aquila pomarina) и др. 

В ПП се забранява събиране, съхранение и обезвреждане на опасни отпадъци, включени в каталога на 

ПМС № 153 от 1993 г. (Приложение № 1), внасянето на всякакви отпадъци, внасянето на чуждоземни 

диви растителни и животински видове, подвидове и форми. Забранява се сечищната форма на 

стопанисване на високостеблените букови гори с подлес от зеленика и ползване на дивите растителни 

и животински ресурси в размери и по начини, които застрашават съществуването на видове, намаляват 

биологичното разнообразие или нарушават нормалното функциониране на природните екосистеми. 

С проекта на Плана за управление на Природен парк „Странджа“, който към датата на приключване на 

Окончателния проект на ОУПО не е одобрен,  се предлагат няколко зони с различни режими, правила 

и норми, определят се забранените и позволени дейности в тях. Макар че планът не е приет, тези 

41 Дирекция на ПП „Странджа“, ЗТ http://www.strandja.bg/bg/protected-territory_bg.html 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD_%D0%B1%D1%83%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD_%28%D0%B4%D1%8A%D0%B1%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%8A%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80
http://old.riosvbs.eu/rezervat_vitanovo.html
http://www.strandja.bg/BG/protected-territory_bg/reserves_bg.html
http://www.strandja.bg/bg/protected-territory_bg.html
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режими са съобразени по целесъобразност при формиране на рамката на устройственото планиране за 

община Малко Търново. Съгласно действащото национално и международно природозащитно 

законодателство подобно зониране, чрез което се степенува антропогенното натоварване и човешкото 

присъствие, гарантира ефективно управление на защитената територия. В конкретния случай 

зонирането се извършва в съответствие с чл. 32 от Закона за защитените територии (обн. ДВ бр. 

133/1998 г.) и с изискванията на програмата на ЮНЕСКО „Човек биосфера“, поради факта, че се правят 

постъпки за промяна на статута на територията в биосферен резерват, поради голямата й 

консервационна стойност, както за страната, така и за Европа.   

Макар че все още зонирането не е финализирано, то позволява да се изведат онези постановки, които 

ще служат като ограничители в устройството на територията. На този етап в границите на ПП 

“Странджа” са определени и картирани следните зони: 

 Зона на строга защита; 

 Зона на ограничена човешка намеса;  

 Зона за устойчиво развитие;  

 Зона за развитие на туризма; 

 Зона на сгради, съоръжения и инфраструктура. 

Границите на зоните са определени по съществуващи кадастрални единици, а където това е невъзможно 

по топографски особености на терена, естествени ограничители или чрез фиксирани отстояния от 

трайни репери. Режимите на зоните и предложените норми за човешка намеса са разгледани подробно 

в началото на настоящата обяснителната записка, тъй като опазването на природния парк „Странджа“ 

е сред приоритетите при разработването на ОУПО Малко Търново. 

Общовалидни за територията на парка са онези ограничения, които освен че имат законово основание, 

се базират и на режимите, определени при обявяването на защитените територии. Най-важни за 

опазване са фиторазнообразието, горите и земеделските земи, основно в горски фонд, предимно ливади 

и пасища.  

Видно от проекта на Плана за управление  с определените норми за строителство се допуска височина 

на сградите до 2 етажа и кота било 10 m, а в препоръките за цялата територия на парка са посочени 

изискванията относно характера на архитектурата, използването на местни строителни материали, 

организирането на паркирането по екологосъобразен начин и подходящо ландшафтно оформление на 

пространствата по границите на урбанизираните територии, пътищата и съоръженията.  

С проекта за План за управление се посочват и всички изисквания и норми за изграждане и 

реконструкция на мрежите и обектите на техническата инфраструктура с необходимите сервитути. 

Правят се ценни препоръки и предложения за вписване на обектите на културното наследство в 

системата от зони със специален статут в парка, обвързването им с териториалната основа на ОУПО и 

осигуряване на достъпа до тях. 

Защитени местности (ЗМ)42 

ЗМ „Батака” е естествено находище на странджански дъб с площ от 40.24 ha, разположена до с. 

Близнак. Обявена e със Заповед № РД-854 от 07.11.2006 г., ДВ бр. 6/2007 г. Целта е опазване на 

естествени смесени дъбово-габърови гори с участие на странджански дъб - лъжник (Quercus 

hartwissiana Stev). В ЗМ се забранява всякакво строителство, разкриване на кариери, провеждане на 

                                                 
42 ИАОС, Списък на защитените територии http://pdbase.government.bg/zpo/bg/result1.jsp 

минно-геоложки проучвания, извеждане на сечи с изключение на санитарни, паша на домашни 

животни. 

ЗМ „Босна” е с местоположение в землището на с. Бяла вода и площ от 51.7 ha. Обявена e със Заповед 

№ 170 от 16.02.1990 г., ДВ бр. 18/1990 г. Целта на обявяване е запазване естествените местообитания 

на защитени и редки видове птици. Режимът на дейностите забранява убиване, улавяне и безпокоене 

на птиците, разваляне на гнездата, събиране на яйцата и малките им, ловуването, сечите, освен 

санитарните, строителство, разкриване на кариери и други дейности, с които се изменя естествения 

облик на местността или водния режим. 

ЗМ „Велека”  е с местоположение: с. Бръшлян, с. Звездец и с. Стоилово. Площта е 1546.3 ha. Обявена 

е със Заповед № 76 от 18.01.1989 г., ДВ бр. 9/1989 г. Целта на обявяването е запазване на първичните 

горски екосистеми и живописния каньон на р. Велека. В ЗМ се забранява всякакво строителство, 

разкриването на кариери, минно-геоложки и други дейности, с които се изменя естествения облик на 

местността или водния режим, извеждане на сечи, освен отгледни, санитарни и селекционни, 

ловуването, освен за регулиране числеността на хищници (лисици, чакали, диви кучета, диви прасета) 

в периода 1 септември - 1 март, при доказана необходимост, безпокоене и улавяне на диви животни, 

събиране и унищожаване на яйцата и гнездата на птиците, късането на цветя, използването на 

химически средства за растителна защита, събиране на билки, гъби и горски плодове за търговски и 

промишлени цели, залесяване с иглолистни и други нехарактерни за района дървесни видове. 

Разрешава се паша на домашни животни, без кози, използването на химически средства за растителна 

защита в обработваемите земи от поземления фонд. Земите в ЗМ се стопанисват по традиционния 

начин. 

ЗМ „Градев Средок”  е с площ от 160.2 ha и местоположение в част от землищата на  гр. Малко Търново 

и с. Стоилово. Обявена е със Заповед № РД-409 от 18.06.2007 г., ДВ бр. 61/2007 г. В ЗМ се забранява 

строителството на сгради и пътища, геоложките проучвания и разкриването на кариери, голите сечи и 

залесяването с неприсъщи за района дървесни видове, ловуването, пашата на домашни животни, 

използването на химически средства за растителна защита. Разрешава се извеждане на сечи предвидени 

за горите със специално предназначение. 

ЗМ „ Докузак”  е с местоположение в землището на гр. Малко Търново и площ от 5.0 ha. Обявена е със 

Заповед № 845 от 31.10.1991 г., ДВ бр. 93/1991 г. Целта на обявяването е запазване естественото 

находище на кримски чай. Забранява се строителство и всякакви други дейности, с които се изменя 

естествения облик на местността или водния режим, внасяне на нехарактерни за района растителни и 

животински видове, сечите, освен санитарни, паша на всякакви домашни животни, безпокоене на 

птиците през размножителния им период, разваляне на гнездата, събиране на яйцата и малките им, 

събиране на билки и цветя, унищожаване на диворастящи растения 

ЗМ „Кривинизово”  е с местоположение в землището на  с. Звездец и има площ от 109.1 ha. Обявена е 

със Заповед № 332 от 16.05.1991 г., ДВ бр. 43/1991 г. Целта на обявяването й е  опазване на естествените 

горски съобщества от благун, горун, източен бук с подлес от странджанска зеленика и странджанска 

боровинка, както и местообитания на редки и застрашени от изчезване растителни и животински 

видове. В ЗМ е забранено строителството и всякакви други дейности, с които се изменя естествения 

облик на местността или водния и режим, внасяне на нехарактерни за района растителни и животински 

видове, сечите, освен санитарни и отгледни, късане на диворастящи растения, използване на химически 

средства за растителна защита в земите от селскостопанския фонд, паша на домашни животни, 

http://pdbase.government.bg/zpo/bg/result1.jsp
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безпокоене на птиците през размножителния период, разваляне на гнездата, събиране на яйцата и 

малките им. 

ЗМ „Мечите долове”  е с площ от 184.7 ha и с местоположение землищата на гр. Малко Търново и с. 

Бръшлян. Обявена е със  Заповед № РД-424 от 18.06.2007 г., ДВ бр. 61/2007 г. В ЗМ се забранява 

строителство на сгради и пътища от РПМ, разкриване на кариери, промяна на водния режим и 

естествения облик на местността, лагеруване и палене на огън извън определените места, ловуване, 

залесяване с неприсъщи за района дървесни видове. Разрешават се сечи, предвидени в горите със 

специално предназначение, провеждане на ловностопански мероприятия, паша на стопански животни 

(без кози) в определените с лесоустройствени проекти пасищни площи, косене на сено. 

ЗМ „Моряне” е с местоположение землището на с. Звездец  и с площ от 102.7 ha.  Обявена е със Заповед 

№ РД180 от 08.07.1994 г., ДВ бр. 58/1994 г. Целта на обявяването е запазване на естествените 

местообитания на защитени и редки видове птици, включени в Червената книга на България и в списъка 

на застрашените видове в Европа. Забранява се убиване, улавяне, опръстеняване и безпокоене на 

гнездящите птици, разваляне на гнездата, събиране на яйцата или малките им, строителството, 

разкриването на кариери и други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или 

водния режим, сечите, освен отгледни и санитарни, всякакви горскостопански мероприятия по време 

на размножителния период на птиците от 1 март до 31 юли, залесяване с неприсъщи за района видове, 

пашата на кози и свине. 

ЗМ „Парория”  е с местоположение землищата на селата Заберново и Калово и обхват от 988.6 ha. 

Обявена е със Заповед № 845 от 31.10.1991 г., ДВ бр. 93/1991 г. Чрез тази ЗМ се цели запазване на 

територията, заета с девствена дървесна растителност, съчетана с културни ценности. Забранява се 

строителство и всякакви други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или 

водния режим, внасяне на нехарактерни за района растителни и животински видове, сечи, освен 

санитарни, паша на кози и свине, безпокоене на птиците през размножителния им период, разваляне на 

гнездата, събиране на яйцата и малките им, събиране на билки, бране на букети, унищожаване на 

диворастящи растения 

ЗМ „ Петрова нива”  е с местоположение землището на с. Стоилово и площ от 250.0 ha. Обявена е със 

Заповед № 2344 от 26.05.1971 г., ДВ бр. 61/1971 г.  и прекатегоризация със Заповед № РД-309 от 

31.03.2003 г., ДВ бр. 42/2003 г. Цели на обявяването са опазването на характерен ландшафт, 

местообитания на редки птици и застрашени растителни видове. В ЗМ се забранява  провеждането на 

сечи, освен санитарни и ландшафтни, с оглед подобряване санитарното и ландшафтното състояние на 

обектите, пашата на домашен добитък през всяко време, откриването на кариери, къртенето на камъни, 

ваденето на пясък, изхвърлянето на сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви други 

действия, чрез които се нарушава или загрозява природната обстановка около тях. 

ЗМ „Руденово”  е с местоположение землището на с. Сливарово и обхват от 15.3 ha. Обявена е със 

Заповед № 332 от 16.05.1991 г., ДВ бр. 43/1991 г. Чрез тази ЗМ се опазват естествени горски съобщества 

от благун, горун, източен бук с подлес от странджанска зеленика и странджанска боровинка, както и 

местообитания на редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове. В нея се 

забранява строителство и всякакви други дейности, с които се изменя естествения облик на местността 

или водния режим, внасяне на нехарактерни за района растителни и животински видове, сечи, освен 

санитарни и отгледни, късане на диворастящи растения, използване на химически средства за 

растителна защита в земеделските земи, пашата, безпокоене на птиците през размножителния период, 

разваляне на гнездата, събиране на яйцата и малките им. 

ЗМ „Странджанска зеленика” е с обща площ от 448,1 ha и с местоположение в община Малко 

Търново в землището на  с. Сливарово. Обявена е със Заповед № РД-413 от 18.06.2007 г., ДВ бр. 61/2007 

г. В ЗМ се забранява строителството на сгради и пътища от РПМ, разкриване на кариери, промяна на 

водния режим и на естествения облик на местността, използване на химически средства за растителна 

защита, лагеруване и палене на огън извън определените места, ловуване, залесяването с неприсъщи за 

района дървесни видове. Разрешава се извеждане на отгледни и санитарни сечи, постепенни сечи в 

горите със специално предназначение, провеждане на ловностопански мероприятия. Разрешава се паша 

на домашни животни (без кози) в определените с лесоустройствения проект места. 

Природни забележителности ( ПЗ ) 

ПЗ „Градището”  е с местоположение  землището на гр. Малко Търново с площ от 2.0 ha. Обявена e 

със Заповед № 1427 от 13.05.1974 г., ДВ бр. 44/1974 г. Целта на обявяването е запазване единственото 

естествено находище на синя хвойна. В ПЗ се забранява сеченето, кастренето на дърветата, както и 

късането и изкореняването на всякакви растения, пашата на добитък през всяко време, преследването 

на дивите животни, птиците и техните малки и развалянето на гнездата и леговищата им, разкриването 

на кариери за камъни, пясък и пръст, с което се поврежда и изменя естествения облик на местността и 

водните течения, чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на сталактити, 

сталагмити и други скални образувания в пещерите, воденето на интензивни и голи сечи. Разрешава се 

санитарна сеч и изваждане на престарелите дървета с влошени декоративни качества 

ПЗ „Каменска Бърчина” е скално образувание с местоположение землището на гр. Малко Търново с 

площ от 0.2 ha. Обявена e със Заповед № 206 от 23.03.1981 г., ДВ бр. 34/1981 г. Забраняват се всякакви 

действия, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клоните и др., които биха довели до 

повреждане на дърветата, влизането, преминаването и паркирането на МПС.  Забранява се късането 

или изкореняването на растенията, пашата на домашни животни, безпокоенето на диви животни и 

вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на гнездата и леговищата, 

безконтролното посещение на пещерите, повреждането на пещерните образувания, разкриването на 

кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя както 

естествения облик на местността, така и на водния и режим. Забранява се извеждането на сечи, освен 

санитарни и всякакво строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в устройствения 

проект на природната забележителност. 

ПЗ  „Пещерата Еленина дупка”  е с местоположение землището на  с. Бяла вода и с площ от 5.3 ha. 

Обявена е със Заповед № 206 от 23.03.1981 г., ДВ бр. 34/1981 г. Целта на обявяването са 

забележителните геоложки обекти. В ПЗ се забраняват всякакви действия, като нараняване на стъблата, 

кастрене, чупене на клоните и др., които биха довели до повреждане на дърветата, влизането, 

преминаването и паркирането на моторни превозни средства, късането или изкореняването на 

растенията, пашата на домашни животни, безпокоенето на диви животни и вземането на техните малки 

или яйцата им, както и разрушаване на гнездата и леговищата, безконтролното посещение на пещерите, 

повреждането на пещерните образувания, разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки 

и други дейности, с които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и на 

водния и режим, извеждането на сечи, освен санитарни, всякакво строителство, освен в случаите, 

когато такова е предвидено в устройствения проект на природната забележителност. 

ПЗ „Пещери и извори на река Младежка” е с местоположение в землищата на с. Близнак и с. 

Младежко, с площ от  24.35 ha. Обявена е със Заповед № РД-930 от 28.12.2007 г., ДВ бр. 9/2008 г. Целта 

на обявяването са опазването на забележителни скални образувания, пещери и извори. В ПЗ се 
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забранява строителство, промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята, 

бивакуване и лагеруване, търсене и проучване за подземни богатства и разкриване на кариери, 

извеждане на сечи, с изключение на санитарни, промяна на естествения характер на речното корито, 

паша на домашни животни, увреждане на скалните образувания и интродукция на неместни растителни 

и животински видове. 

Освен представените и анализирани по-горе защитени територии и зони, на цялата територия на 

общината има изключително интересни от научна и естетическа гледна точка природни и културни 

ландшафти, които са предпоставка за развитие на онези форми на туризъм, които щадят околната среда 

и стават все по-популярни сред младото поколение.  

9. ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА И РАЗВИТИЕТО НА 

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 

За целите на ОУПО на община Малко Търново е извършен анализ на територията на общината, на 

природните и антропогенни компоненти, на социално-икономическото, демографското и 

пространственото развитие,  на селищната мрежа, на транспортно-комуникационната и инженерно-

техническата инфраструктура, на природните и културни ценности и тяхното опазване. Изследвани са 

всички по-важни актуални общностни, национални, регионални и общински документи, планове и 

програми, в които има заложени важни цели и приоритети за бъдещото развитие на общината. 

Направен е преглед на действащите устройствени планове, които са изпълнени в предходни периоди 

при различни социално-икономически условия, при различна собственост върху земите и горите и 

начини на стопанисване и управление. Систематизирани са по-важните изводи, които са заложени в 

изграждането на концепцията за устройство на територията и опазване на околната среда. Изведените 

обобщения показват следното: 

 Всички по-важни актуални стратегически и програмни документи, включително и тези, 

разработени през последните години за община Малко Търново, отчитат необходимостта от 

въвеждането на интегриран подход при устройството на територията и планирането на нейното 

развитие. Това изисква задълбочен преглед на предвижданията в тези документи и прилагане на 

заложените в тях принципи и водещи цели. 

 Важно  място сред тези документи са приети и ратифицирани от нашата страна документи за 

опазване на културното наследство, за което и държавата, и общините и собствениците имат 

определени ангажименти, за изпълнението на които ОУПО Малко Търново трябва да създаде 

необходимите предпоставки, съобразявайки се с разширения времеви, териториален и 

тематичен обхват на дейностите по съхраняването на културните ценности.  

 Независимо от факта, че всички населени места имат изготвени застроителни или регулационни 

планове в различни периоди, а за територията на цялата община има приет ТУП от 1979 г., 

всички тези документи се нуждаят от актуализиране, тъй като повечето са с изтекъл срок на 

действие, изготвени са при други условия и не отразяват коректно съществуващите начини на 

трайно ползване, собствеността върху земята и статута на териториите. 

 Аналогичен извод може да бъде направен и за най-важния документ – Плана за управление на 

Природен парк „Странджа“, чиято нова версия се разработва и обсъжда паралелно с 

разработването на ОУПО Малко Търново. ОУПО Малко Търново, консултирайки своите 

предвиждания с режимите от този план, трябва да отчете съвременните постановки за 

интегрираното управление на природните и културни ценности, за да се създадат подходящи 

условия за ефективното им опазване, експониране и използване.  

 Разработването на ОУПО Малко Търново следва се обвърже както с нормативните и плановите 

документи за устройство на територията, включително и тези от по-високите нива от най-ново 

поколение, така и с разработените и приети документи за регионално развитие, като обвърже 

заложените в тях проекти с територията на общината и осигури безконфликтното им 

реализиране.   

 Основният проблем, типичен за повечето периферни територии в страната е демографският, 

който в община Малко Търново е особено изострен поради факта, че общината е гранична и 

планинска, отдалечена от основните транспортни коридори, оси на развитие и урбанистични 

центрове. От намаляването и застаряването на населението произтичат и много от останалите 

проблеми, свързани с намаляването на икономическата активност, увеличаването на 

потребностите от социални услуги, изострянето на проблемите с опазването на неизползвания 

сграден фонд и инфраструктура от саморазрушаване и разграбване.  

 Закриването на съществуващите предприятия поради преструктуриране на икономиката, 

приватизиране и/или ликвидация на важни предприятия в района, изчерпване на ресурсите, 

недостиг на работна ръка с подходяща възраст и квалификация, липса на инвестиционен интерес 

към територията, влошават значително социално-икономическото състояние и качеството на 

живот в общината. Използването на местните ресурси за развитие на биологично земеделие и 

животновъдство, на екотуризъм, на профилактични и лечебни дейности,  на съпътстващи 

туризма обслужващи дейности може да стимулира допълнително местната инициативност.  

 Териториалните  проучвания потвърждават огромния потенциал на общината по отношение на 

природните ресурси – подходящ микроклимат, почвено многообразие, относителна геоложка 

стабилност, наличие на водни източници и течения с меандрично развити живописни речни 

долини, европейско значимо флористично и фаунистично разнообразие, значителен горски 

фонд, уникални лечебни растения, съхранени ландшафти с висока научна и естетическа 

стойност. Всички тези ресурси могат да се използват в съответствие с ограничителните режими 

на различните по статут територии.  

 Община Малко Търново приютява и съхранява важно за региона културно богатство и 

разнообразие, недвижими културни ценности, уникални обичаи, традиции и вярвания, 

свидетелства за развитието на територията от най-ранни времена, които остават отдалечени от 

интереса на специалисти, посетители, туристи и гости на общината, поради изолираността на 

територията от важните културни и туристически потоци.  Засилената дейност на общината за 

популяризиране на културното наследство трябва да намери отражение в ОУПО чрез 

подходящо и внимателно планирани устройствени намеси за подобряване на достъпността и 

социализацията на това богатство. 

 Равномерно разпределената система от населени места на територията на общината, независимо 

от обезлюдяването на по-периферните селища, дава основание да се търси запазване на тази 

мрежа с главни и второстепенни функционални, пространствени и транспортно-

комуникационни връзки, чрез които да се реализират идеите за полицентрично развитие дори и 

на тези по-ниски равнища за регионално и пространствено планиране. Това трябва да гарантира 

преди всичко достъпа до услуги, някои от които са от изключителна важност за населението в 

по-малките села.   

 Недобре развитата транспортно-комуникационната система на общината, лошото състояние на 

пътищата са сред допълнителните фактори за по-голямата изолираност на територията. ОУПО 
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трябва да намери онези най-важни връзки и да осигури реализирането им, с които ще се допълни 

системата от автомобилни, велосипедни, културни и еко маршрути. С това ще се подпомогне 

обвързването на общината с крайбрежието и  реализирането на идеите за допълване на 

дейностите на морето с тези в планината.  

 Съществуващият остарял жилищен фонд, част от който е и изоставен, следва да намери 

адекватно решение, независимо от мащабите на проучването. ОУПО може да предложи 

подходящ модел за цялостна или частична реконструкция на сградите, строени по индустриални 

способи, който би могъл да се развие  и реализира в дългосрочен план. За изпълнение на 

дългосрочните планове в жилищната политика на общината следва да се резервират терени.   

От тези по-важни изводи за състоянието на територията,  за капацитета на общината и неизползваните 

ресурси, както и за възможностите за стимулирането на развитието и интелигентното устройство и 

управление на териториите, са извлечени основните принципи и приоритети за разработването на 

Общия устройствен план на общината. Той е съобразен и с цялостната концепция, изготвена в първата 

фаза от работата по ОУПО, в която са заложени идеите за пространствено развитие, за обвързване на 

основните пространствени и функционални оси и на главните и второстепенни центрове в селищната 

мрежа.  Всички предложения се съобразяват, както със законодателната и нормативна уредба, така и с 

действащите ограничители на територията и строгите режими за охрана на природните и културни 

ценности, които засягат почти цялата площ на община Малко Търново.  
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III. ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 

1. ПРОГНОЗА ЗА ДЕМОГРАФСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 

Демографските прогнози представляват възпроизводството на дадено население в перспектива през 

определен период. Информационното им съдържание се състои от данни за очакваната обща численост 

на населението по пол и възраст в края на всяка от годините на прогнозния период. По своята същност 

те представляват едно предполагаемо развитие на населението, което почива на определени хипотези 

за очаквана фертилност, смъртност и миграционни движения през определения период. 

Глобалните процеси също влияят за съществените изменения в демографското, брачното и фертилното 

поведение на населението. Към тези промени следва да прибавим интензивната икономическа 

емиграция.  

Националният статистически институт (НСИ) е разработил три сценария (хипотези) на  дългосрочна  

прогноза за демографското развитие на страната в перспектива до 2070 година. Вариантите на 

демографската прогноза са съобразени с методологията и количествените хипотези за 

възпроизводствените процеси на населението, разработени от Евростат. И в трите варианта се запазват 

тенденциите към намаляване и застаряване на населението в страната и в частност и в област Бургас в 

състава на която е община Малко Търново. Тази прогноза може да послужи частично при разработване 

на Общия устройствен план на община Малко Търново, тъй като постановките й не могат да се 

приложат еднозначно, особено за по-малките общини. Затова авторският колектив е изготвил 

адаптирана прогноза, в която прогнозното население на ниво община е изчислено в три варианта-

песимистичен, реалистичен и оптимистичен. 

Източниците на информация, използвани при прогнозата за демографското развитие на община Малко 

Търново са Национален статистически институт (НСИ), Териториално статистическо бюро (ТСБ) гр. 

Бургас, Агенция по заетостта (АЗ). 

Основната категория на населението, използвана при разработките на прогнозните варианти са данните 

за категорията „обичайно живеещо налично население“ в община Малко Търново (база 2013 г.).  

То се състои от три основни подкатегории население: обичайно живеещо налично население; временно 

отсъстващи в друго населено място в страната; временно отсъстващи от страната.  

Териториалният обхват на прогнозата отговаря на параметрите на ОУПО - община Малко Търново, а 

прогнозният период е от 2013 до 2035 г. Фактът, че планът се съгласува в продължителен период от 

време и се променя изходната база, не оказва съществено влияние върху демографските прогнози, 

поради слабата динамика. Разликата в общия брой на населението през 2013 г. и 2016 г. от 239 души, 

прави оптимистичната прогноза още по-оптимистична, но и по-нереалистична. Това би могло да се 

промени единствено при поява на някои допълнителни фактори, като засилен миграционен натиск и 

трайно заселване в общината, но такива тенденции към момента на приключване на ОУПО не се 

наблюдават.  

1.1. Модели за демографско развитие 

Базовите модели на прогнозата за демографско развитие са следните: 

 Песимистичен – (нисък). При този вариант развитието на населението е прогнозирано при 

хипотези за неблагоприятни социално-икономически процеси в селищата от общината; 

 Реалистичен  – (среден, тенденциален).Този вариант се съобразен със сегашното социално-

икономическо развитие на общината;  

 Оптимистичен - (висок). При този вариант се предполага, че демографското развитие ще 

протича при благоприятни социално-икономически промени в селищата на общината. 

Възпроизводството на населението е процес, който по своята същност е икономически и социално 

обусловен, но в основата му са преди всичко демографските фактори – раждаемост, смъртност, 

естествен и механичен прираст. 

Макроикономическата среда, състоянието на пазара на труда и жизненият стандарт играят важна роля 

за демографското развитие. Демографските проблеми на община Малко Търново са свързани с 

цялостното й социално-икономическо развитие. Те се отнасят до протичащите процеси и формираните 

структури на населението - отрицателно естествено и механично възпроизводство, влошена полово-

възрастова структура на населението, като особено сериозна е диспропорцията сред населението в 

селата. 

1.2. Прогнозни разчети 

Разработените прогнози (хипотези) имат конвергентен характер и отразяват общите тенденции в 

демографското развитие на страната и в частност на община Малко Търново. Тяхната реализация 

(ускорение или забавяне) в голяма степен зависи от формите за регулиране чрез осъществяваната 

демографска и социално-икономическа политика в страната, а също и от международните 

икономически условия. Прогнозите са разработени на базата на раждаемостта (фертилното поведение 

на жените), смъртността, естественият и механичният прираст. И при трите варианта естественият 

механичният прираст са  отрицателни, но в края на прогнозният период постепенно забавят негативния 

си ефект. И в трите варианта се потвърждава тенденцията към намаляване и застаряване на 

населението.  

Перспективният брой на постоянното население в община Малко Търново, според трите варианта ще 

бъде следният: 

Табл. 35. Прогнозен брой на населението в община Малко Търново 2013 – 2035 г. 

Варианти 2013 2020 2025 2030 2035 

Песимистичен      

Общо  3699 3209 2859 2524 2199 

Град Малко Търново 2319 2018 1818 1543 1384 

Реалистичен      

Общо  3699 3265 2965 2675 2400 

Град Малко Търново 2319 2060 1895 1745 1543 

Оптимистичен      

Общо  3699 3349 3099 2864 2634 

Град Малко Търново 2319 2102 1952 1825 1710 

По варианти състоянието към 2035 г. е следното: 

Община Малко Търново: 

 Песимистичен – 2199 д. (2035 г.). Намаление за прогнозния период с 1 500 д., или с 41.0 %; 

 Реалистичен (Тенденциален- среден) – 2 400 д. (2035 г.). Намаление за прогнозния период с 1 

233 д., или с 33.3  %; 

 Оптимистичен – 2 634 д. (2035 г.). Намаление за прогнозния период съответно с 1 065  д. или с 

28.8%. 
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Гр. Малко Търново  

 Песимистичен – 1 384 д. (2035 г.). Намаление за прогнозния период с 935 д., или с 40.3%; 

 Реалистичен (Тенденциален - среден) – 1 543 д. (2035 г.). Намаление за прогнозния период с 776 

д., или с 33.5%; 

 Оптимистичен – 1 710 д. (2035 г.). Намаление за прогнозния период съответно с 609  д. или с 

26.1%. 

Временно население 

В общината има идеални условия за лов и риболов, джип и фото сафарита, пикник и излети, планински 

преходи и разходки, посещения на древни исторически места и уникални природни забележителности 

в селата Бръшлян, Граматиково с местността Качул, Младежко, местността Ковач, с. Евренозово, с. 

Калово,  Стоилово. В град Малко Търново има изградени  средства за подслон и настаняване на туристи 

(стаи и къщи за гости, хотели, почивни станции), които през 2014 г. имат леглова база от около 500 

легла.  При направената обиколка по селища от авторския колектив по данни от кметските наместници 

през месеците юли и август легловата база има пълняемост от 100%. 

Авторският колектив приема, че през активните туристически месеци юли и август легловият фонд на 

туристическите заведения в общината към 2035 г. ще се запълва също на 100%, или 500 легла ще се 

използват от почиващите през активните месеци.  

Освен това по данни на НСИ от Преброяване 2011 в общината има 2150 необитавани жилища, от които 

1 890 са годни за постоянно обитаване.  По информация на кметските наместници около 90% от тях 

през месеците юли и август се обитават временно от техните собственици, или от техни близки 

(използват се като вилни имоти). Това прави около 1 701 жилища които се обитават средно от около 

двама обитатели през активния туристически сезон, или през този период в общината пребивават още 

3 402 души.   

За нуждите на ОУПО Малко Търново се предлага да се работи с общо население към 31.12.2035 г. по 

вариант реалистичен:  2 400 (постоянно население) + 500 души  (почиващи настанени в средствата за 

подслон) + 3 402 души (използващи временно необитаваните постоянно жилища) = 6 302  човека. 

2. ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО  

Окончателният проект на ОУПО Малко Търново отразява резултатите от проведените Обществени 

обсъждания и постъпилите становища от заинтересовани страни и от компетентните органи н процеса 

на консултации и съгласуване на плана.  Отчетени са изискванията от становищата на БДЧР, РЗИ и 

РИОСВ, включително и Решението по ЕО № БС-3-4/22.12.2017 г. В настоящата обяснителна записка 

са отразени и най-важните препоръки от Оценката за съвместимост и от Екологичната оценка на плана, 

визиращи тази окончателна фаза на работа.  

2.1. Принципи за изграждане на концепцията за устройство на територията  

Концепцията за устройство на територията на община Малко Търново, върху която е разработен Ескиза 

на ОУПО, а впоследствие и Предварителния проект, е развита около определени принципи и 

специфични цели, задължителни за съвременното териториално устройство. Тя е резултат от изводите 

от проведения анализ относно потенциала и характеристиките на общинската територия, 

ограничителите и стимулаторите за развитие, проблемите в нейното устройство и развитие и 

очертаващите се тенденции и предизвикателства.  

Предложеният Окончателен проект на ОУПО Малко Търново се съобразява с предвижданията на 

плановете от по-високо ниво, между които на първо място Националната концепция за пространствено 

развитие (2013 – 2025 г.), с Регионалния план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 за периода 

2014 – 2020 г., Областната стратегия за развитие на област Бургас (2014 – 2020 г.),   Общински план за 

развитие на община Малко Търново 2007 – 2013 г., Интегриран план за градско възстановяване и 

развитие на гр. Малко Търново 2020 г. и с проекта за План за управление на Природен парк „Странджа“. 

Други документи, свързани с пространственото развитие за територията на Югоизточен район от ниво 

2 и на Бургаска област, на този етап няма разработени. В тази ситуация, разработеният и предаден  

Ескиз на ОУПО по същество е пространствена концепция, която определя функционално-йерархична 

структура на мрежата от населени места в общината и връзките с центровете на съседните общини, с 

областния и други общински центрове, осите на развитие, елементите на инфраструктурните мрежи, 

зоните за развитие, за опазване на културните и природни ценности, на биоразнообразието и 

ландшафта, за рекултивация и възстановяване на екологичното равновесие в увредените територии. 

Върху тази концепция, обсъдена с ръководството на общината и с представители на Дирекция ПП 

„Странджа“ е разработен и Окончателния проект на ОУПО.  

Водещите принципи за устройство на територията са определени с оглед постигането на заложените 

в Заданието за изготвяне на ОУПО главна и второстепенни цели и задачи, а именно създаване на 

условия за устойчиво развитие на общината, което ще осигури социално, икономическо и 

пространствено приобщаване, опазване на околната среда и на богатото биоразнообразие, на 

културното наследство и традиции и ще подобри качеството на живот на местните общности. 

Тези принципи могат да бъдат систематизирани по следния начин: 

 Прилагане на холистичен научен подход при изследване на проблемите и тенденциите в 

развитието на общината; 

 Равностойно третиране, с еднаква тежест и внимание, на всички екологични, социални, 

икономически, естетически, инфраструктурни и пространствени проблеми; 

 Приоритетно защитаване на интересите на обществото, без да се пренебрегват личните интереси 

на неговите представители, при осигуряване на равнопоставеност на възрастовите, социалните 

и етническите общности; 

 Координиране на предвижданията на ОУПО със зонирането и режимите за опазване и устойчиво 

развитие на териториите, включени в Природен парк „Странджа“; 

 Интегрирано и координирано управление и устройство на териториите, създаващо 

предпоставки за икономическо съживяване и утвърждаването на Малко Търново като важен 

център от 4-то ниво на полицентричния урбанистичен модел, разположен на външната граница 

на ЕС.  

Така формулираните принципи гарантират постигането на най-важните цели, които могат да бъдат 

ориентирани и към отделните функционални и пространствени системи в Общия устройствен план на 

общината.  

При разработването на ОУПО Малко Търново е отчетена необходимостта от създаване на активност, 

различна от сезонната, каквито са туризмът, повечето от страничните ползвания на горите (събиране 

на билки, гъби, диви плодове и др.), а донякъде и дърводобивът.  Само обосновано и целенасочено 

подпомагане на дейности с целогодишен характер би могла да стимулира икономиката на общината и 

да създаде подходяща трудова заетост. Тази постоянна заетост е възможно да бъде в животновъдството, 
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в млекопреработвателната промишленост, в дървопреработвателната (първична обработка на дървения 

материал), в производството на мед, в сферата на здравните услуги и занаятите, като например 

производство на халища и китеници, характерни за Странджанския регион. За тези дейности 

съществуват достатъчно свободни терени, прилежащи на урбанизираните територии, които подлежат 

на конверсия за развитие на чисти производства. 

2.2. Предложения за устройство на територията на община Малко Търново 

Основните предложения за устройство на територията се основават на разбирането за територията в 

обхвата на задачата като за динамична и постоянно променяща се система, основните компоненти в 

която могат да бъдат разглеждани и като елементи на Географската информационна система – площни, 

линейни и точкови обекти.  Анализирани в логична последователност, те изграждат концепцията за 

устройство, развитие и управление на територията на община Малко Търново.  

В макроструктурата на територията, аналогично на документите от по-високите йерархични нива, се 

борави с основните категории – централно разположени урбанизирани територии, в които са 

концентрирани потенциалът и икономическата активност, периферните по-слабо урбанизирани 

територии, в повечето случаи изоставащи в развитието си, и природните територии, които са с различна 

степен на защита и се нуждаят от специални грижи за съхраняването им.  

В прехода към ниво община в групата на площните обекти влизат различните видове зони – територии 

с определено предназначение и начин на ползване, отредени по силата на действащото законодателство 

или на планов документ. В тази група попадат няколко вида зони, между които: 

 Зони със специфични режими, попадащи под юрисдикцията на действащото в страната 

законодателство – В обхвата на тези зони се включат всички територии, на които са наложени 

определени ограничения. Това са защитените територии съгласно Закона за Защитените 

територии и защитените зони съгласно Закона за биологичното разнообразие, охранителните 

зони на КН, съгласно Закона за културното наследство и санитарно-охранителните зони на 

водоизточниците, съгласно Закона за водите. В тази група са поставени и всички територии от 

група А – зони за строга защита съгласно проекта на Плана за управление на Природен парк 

„Странджа“. В Окончателния проект на ОУПО тези зони са прецизирани във взаимодействие с 

общината и РИОСВ Бургас, за да се отрази по-точно съществуващото положение. 

 Втората група територии са зоните за устройствена намеса, допустима съгласно действащото 

законодателство в областта на устройство на територията и опазването на околната среда. Това 

са територии за различните човешки дейности, посочени в макроструктурата на територията на 

общината, за които са посочени устройствени зони и режими, конкретни изисквания и 

показатели в изготвените Правила и нормативи към ОУПО. При тях е възможна промяна на 

предназначението на земята. 

 В третата група попадат териториите, за които съгласно Закона за устройство на територията  се 

предвиждат възстановителни мероприятия за отстраняване на нарушенията в средата. Това се 

„нарушени територии за възстановяване и рекултивация на кариери, рудници, насипища, 

хвостохранилища, депа за отпадъци, свлачища, срутища и други“ (чл. 8. т.5. на ЗУТ), към които 

ОУПО насочва определени устройствени режими. 

                                                 
43 Виж http://thracianroutes.eu/  

Следващият елемент на концепцията са коридорите и линейните обекти. В Ескиза на ОУПО са 

посочени всички линейни обекти на територията на община Малко Търново - съществуващи и 

новосформирани коридори и/или маршрути, които провеждат движението, осигуряват достъпа, опазват 

биологичното разнообразие, обвързват културни, природни и социални ценности. Това са елементите, 

които изграждат скелета на концепцията за развитие на територията в Окончателния проект на ОУПО. 

 Транспортни/инфраструктурни коридори – Тяхното разположение се определя от 

съществуващата транспортно-комуникационна мрежа, около която се развиват и мрежите на 

техническата инфраструктура. Съгласно изготвеното предварително зониране в проекта за ПУ 

на Природния парк те попаднат в зоната за инфраструктура и следват предвидените за нея 

режими и норми. 

 Сини коридори/биокоридори – Това са онези важни за опазване на екологичното равновесие и 

биологичното разнообразие коридори, формирани съгласно изискванията на действащото 

национално и европейско законодателство за опазване на реките и речните крайбрежни зони, 

устроени съгласно предвидените „сервитути“ в проекта за ПУ на Природния парк. С тях се 

очаква да се постигне по-ефективно опазване на повърхностните води, по-прецизно ситуиране 

на местата за отдих край реките и намаляване на риска от наводнения, идентифицирани в ПУРН 

(2016 – 2021 г.). Обвързани в мрежа, те осъществяват важните връзки за опазване на 

биоразнообразието в най-богатите екосистеми и отразяват препоръките на ДЕО. 

 Културни коридори/маршрути – Идеята за този вид коридори пренася информацията от 

приетата разработка за културните коридори в Югоизточна Европа, единият от които преминава 

по трасето на Via Pontica покрай Черно море и в близост до гр. Царево се отклонява в югозападна 

посока, покривайки зоните, наситени с културни ценности, за да  премине в Турция. Най-

значими за този културен коридор/маршрут са мегалитните структури, поради масираното им 

присъствие в този регион. Важно за културните коридори е запазването на традиционния 

ландшафт и културния пейзаж от мащабно вписани в природата малки населени места с ниско 

жилищно застрояване, традиционен начин на живот и използване на земята. 

 Туристически коридори/маршрути – Тези коридори могат да бъдат разделени в няколко 

подгрупи. Поклонническите маршрути са свързани с важни места за местното население и за 

населението от региона и страната. Нестинарските маршрути преминават по утвърдените 

трасета на петте лъча от селата Кондолово, Граматиково, Българово, Кости и Сливарово към м. 

Влахов дол за провеждане на традиционния събор и нестинарските игри. Останалите маршрути 

преминават по маркираните и прокарани вече туристически пътеки и се съчетават с маршрути 

за конна езда, с велосипедни и пешеходни маршрути. Имайки предвид традициите и 

възможностите за климатолечение в региона, може да се проведе по-внимателно изследване на 

определен участък, който да бъде с определен профил и да предлага дозирано натоварване на 

дихателната и двигателната система. 

 Велосипедни маршрути – Този тип маршрути отразяват съвременните тенденции за 

алтернативна мобилност, щадяща околната среда и допринасяща за подобряване на здравния 

статус на населението. Те следват наличните маршрути от Европейската мрежа и са съобразени 

с проучването по проект от програмата за трансгранично сътрудничество между България и 

Турция CCI № 2007CB161PO008-2011-2-098 “Активен туризъм в Странджа и Сакар“43. 

Маршрут 4А обвързва община Малко Търново с община Средец и обхваща  селата Близнак, 

http://thracianroutes.eu/
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Евренозово, Звездец, м. Ковач и гр. Малко Търново. Приблизително по аналогичен начин се 

свързват х. „Божура“ и посочените села от маршрут 4А с гр. Малко Търново и по маршрут 4В. 

Вътре в общината е посочен кръгов маршрут 5А, който обхваща гр. Малко Търново, с. Звездец 

и Стоилово и м. „Петрова нива“ с продължителност 3 - 3.5 часа. Маршрут 5В свързва гр. Малко 

Търново през с. Кости с Черноморското крайбрежие, а 5А с Турция.   

Третата група елементи са центровете за развитие, които могат да бъдат идентифицирани в 

урбанизирана и/или в неурбанизирана среда. Част от тях допълват полицентричния урбанистичен 

модел от Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 3035 г. в неговите 

най-ниски нива – от 4-то до 7-мо, в зависимост от населението и услугите, които предлагат. Тези 

центрове, предложени още в Ескиза, са прегрупирани в зависимост от преобладаващата им функция – 

общински център, опорен център (Звездец и Граматиково), рекреационен/туристически център (за 

отдих, спорт, лечение, различни видове туризъм), културен център, посетителски/информационен 

център.  

В тези центрове ще бъдат разположени обекти и комплекси, съобразени с потенциала на територията, 

традициите и режимите на Природен парк „Странджа“. Връзките между тях ще се осъществяват от 

коридорите от различен тип. В групата попадат комплекси, обслужващи рекреационни потребности – 

къмпинги с максимален брой 100 палатки, информационни центрове с ограничен брой места за 

паркиране, в близост до различни атракции. Те са разположени на подходящи места, свързани с 

изискването да не се налага изграждане на допълнителни обслужващи пътища, на традиционни за 

къмпиране и за пикник терени в близост до реките, на защитени от наводняване места и съобразени с 

30 метровите зони около реките. Поради характера и мащаба на плана, тези места са изобразени с 

пиктограми. Те са консултирани с експертите по Екологичната оценка и с представителите на община 

Малко Търново. 

2.3.Основно предназначение на териториите,  устройствени режими и показатели   

Основното предназначение на териториите дава възможност да се изготви проектния баланс на 

територията, посочен в таблицата по-долу и да се направят сравнителни анализи за внесените промени 

в територията с ОУПО. Териториите са разделени в две групи – територии с общо предназначение и 

втора група - нарушените и защитени територии. 

2.3.1. Баланс на територията 

Видно от долната таблица, най-голям относителен дял заемат горските територии, които са с обща 

площ от 59 169.96 ha или 75.56%. Тяхното незначително увеличение с 0.29% се дължи на предвидените 

рекултивационни мероприятия за увредени терени, за които се препоръчва биологична рекултивация. 

Следващи по дял са земеделските територии с обща площ от 17 856.00 или 22.80%. Те намаляват със 

193.51 ha или с 0.25%, което е за сметка на урбанизираните територии, разположени в близост до 

селищата, свързани с транспортната инфраструктура и незасягащи защитени територии, ливади и 

пасища.  В новопредвидени за урбанизиране площи попадат и тези, които са посочени с възможност за 

промяна на предназначението в далечна перспектива при наличие на инвестиционен интерес.   

Всички промени в урбанизираните територии са с по-малко от 1%, като най-значително е увеличението 

на териториите за рекреационни дейности, курорти и вилни зони. От общо 309.90 ha урбанизирани  

територии (т. 1  до т. 8 вкл., Таблица 36) те се увеличават на 749,41 ha и стават 0.96% от общата площ 

Това увеличение се дължи на факта, че и в момента съществуват вилни зони, които не са отразени в 

кадастралната карта и земи по параграф 4, които също не са нанесени в КВС. Тези имоти имат одобрени 

планове със заповед на областния управител  на гр. Бургас, поради което са отразени във фнналната 

версия на ОУПО и в окончателната Екологична оценка.  

Друго по-съществено увеличение има при производствените територии, поради факта, че в КВС не са 

отразени с реалното си предназначение някои от съществуващите стопански дворове. Така тези 

територии от 54.68 ha (0.07%) от общата площ стават 95.86 ha (0.12%), или увеличението, изчислено в 

проценти  спрямо общата територия е с 0.09%. В ОУПО тези територии се отреждат за чисти 

производствени дейности и за биопроизводства, които няма да се отразят върху състоянието на 

околната среда и на биоразнообразието.  

С най-малък дял от общата площ са терените за озеленяване, за спорт и атракции, поради което в 

Окончателния проект се предвижда увеличаването им от 5.02 ha  на 43.35 ha или с 0.05%. 

Табл. 36. Баланс на територията – съществуващо положение и проект 

Наименование на териториалния елемент 

Площ на 

съществуващи 

елементи 

Площ на 

проектни 

елементи 

в hа в % в hа в % 

I. ТЕРИТОРИИ С НАЙ-ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ   

1. Жилищни функции 228.08 0.29 237.93 0.30 

2. Обществено-обслужващи функции 8.10 0.01 25.37 0.03 

3. Производствени дейности 54.68 0.07 95.86 0.12 

4. Складови дейности 2.34 0.00 11.62 0.01 

5. Рекреационни дейности, курорти и вилни зони 0.73 0.00 302.13 0.39 

6. Озеленяване, паркове и градини 10.33 0.01 12.93 0.02 

7. Спорт и атракции 5.02 0.01 43.35 0.06 

8. Комунално обслужване и стопанство 0.62 0.00 20.21 0.03 

9. Земеделски територии, в т.ч.: 17856.00 22.80 17622.49 22.55 

9.1. обработваеми земи - ниви 11794.60 15.06 11770.54 15.03 

9.2. обработваеми земи - трайни насаждения 33.28 0.04 33.28 0.04 

9.3. необработваеми земи 5944.86 7.59 5778.54 7.38 

9.4. др. земи 83.26 0.11 80.13 0.10 

10. Горски територии, в т.ч.: 59169.96 75.56 59397.34 75.85 

10.1. гори 55938.38 71.43 55851.75 71.32 

10.2. др. горски  3231.58 4.13 3545.59 4.53 

11. Водни площи 264.20 0.34 264.20 0.34 

12. Транспорт и комуникации 220.89 0.28 224.06 0.29 

13. Техническа инфраструктура 11.70 0.01 11.71 0.01 

14. Територии за добив на полезни изкопаеми 476.55 0.61 0.00 0.00 

ОБЩА ПЛОЩ   78309.20 100.00 78309.20 100.00 

II. ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ   

А. Територии за природозащита 78119.03 99.76 78119.03 99.76 

Б. Защитени територии за опазване на КИН 13.55 0.02 13.55 0.02 

В. Територии с особена териториалноустройствена 

защита 4249.8 5.43 4249.8 5.43 

Г. Територии за възстановяване и рекултивация 4.33 0.01 60.54 0.08 
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Д. Територии с активни и потенциални свлачища и 

срутища 1.19 0.00 1.19 0.00 

Е. Други нарушени територии 0 0.00 0 0.00 

Ж. ОБЩА ПЛОЩ по т. Г, Д, Е с отчитане на 

припокриването 5.52 0.01 81.73 0.08 

 

Териториите с жилищни функции нарастват само с 9.85 ha или с 0.01% от общата площ, което е 

отражение на демографската динамика. Тези територии са предимно по периферията на гр. Малко 

Търново и с. Звездец, отразяват постъпили предложения от собственици и от общината и тенденциите 

в използването на териториите за вилен отдих. При необходимост част от предвидените терени с 

възможност за промяна на предназначението, прилежащи до селищна територия, могат да се използват 

в далечна перспектива за жилищни функции.    

Териториите с обществено-обслужващи функции се увеличават със 17.27 ha или с около 0.02% и 

отразяват ролята на общината в системата на отдиха и туризма. Те са разположени в близост до входни 

артерии, на места, където има вече усвоена и урбанизирана територия, използвана в миналото за 

производствено-складови дейности. С 0.03% се увеличават и териториите за комунално обслужване.   

Другата особеност на ОУПО Малко Търново е площта на природните защитени територии и зони, 

които покриват 78 119.03 ha, което представлява 99.76% от цялата територия на общината. Този вид 

територии се припокрива с горските територии и със земеделските земи в горски фонд, предимно 

ливади и пасища. Видно от горната таблица площта на тези територии не се засяга от урбанизиране.  

Не се променя и площта на териториите за опазване на културното наследство, както и тези с особена 

териториалноустройствена защита, които остават съответно 13.55 ha (0.02%) и 4249.8 ha (5.43%). 

2.3.2. Устройствени режими 

Предложените устройствени режими за община Малко Търново, които могат да се проследят в 

Правилата и нормативите за устройство на територията, заедно с конкретните устройствени 

показатели, са съобразени със специфичните условия на общината.  

Териториите за обитаване са универсалните жилищни зони - Ж, имат за цел да предложат 

възможности за реализиране на определени общински и частни инициативи за изграждане на модерни 

жилища, отговарящи на съвременните стандарти. Те обхващат следните разновидности  

 Жм1 - Жилищно устройствена зона за застрояване с малка височина и със занижени показатели 

(гр. Малко Търново, за територии извън регулация) 

 Жм* - Жилищно устройствена зона за застрояване с малка височина и със занижени показатели 

за населени места със съществуващо застрояване, изключено през годините от регулация 

Производствените зони – Пп, обхващат следните разновидности,  в зависимост от потенциала за 

развитие на конкретни незамърсяващи производства и имат за цел да предложат ефективно използване 

на съществуващите промишлени и складови територии: 

 Ппч - Предимно производствена за безвредни производства 

 Ппс - Предимно производствена - складови и логистични функции 

 Ппб - Предимно производствена зона за производство на биохрани и продукти 

Смесените многофункционални зони – Смф на територията на община Малко Търново позволяват да 

се съчетават обслужващи функции, складови и производствени дейности, предимно в аграрния сектор. 

Разполагат  се в съществуващите стопански дворове и на местата на нефукциониращи промишлени и 

военни терени. Те се подразделят на следните разновидности:  

 Смф1 - Смесена многофункционална зона (обществено обслужващи и производствено-складови 

функции) 

 Смф2 - Смесена многофункционална зона (обществено обслужващи, рекреационни дейности и 

био-животновъдство и земеделие) 

Териториите за обществено обслужване, където ще се разполагат обектите на социалната и пазарната 

инфраструктура са обозначени с Оо - Зона с общественообслужващи функции. 

Зоните за отдих и рекреация - О, предназначени за краткотраен и дълготраен отдих и туризъм се 

разполагат в терени, в близост до изградената инфраструктура и до регулационните граници на 

населените места и се подразделят на следните разновидности: 

 Ок - Рекреационна зона, предназначена за курорт и допълващи го дейности 

 Ов - Рекреационна зона - вилен отдих 

  Од - Зона за други рекреационни дейности (Етноселище, База за конен спорт и атракции, Детски 

лагер, Семеен къмпинг и др.) 

 Оа – Зона за озеленяване и атракции 

Териториите за разполагане на обектите и съоръженията на комуникационно-транспортната и 

инженерно-техническата инфраструктура са обозначени като Ти -  Техническа инфраструктура. 

Териториите със специфични режими, подлежащи на рекултивация са от типа Тр -  Терени за 

рекултивация. В Окончателния проект на ОУПО е въведена още една категория – Рекултивирани 

терени, обозначени с Рт, на местата където вече е проведена рекултивация на увредените терени. 

Територии, за които в момента няма конкретни инвестиционни предложения и идеи за развитието им 

са обозначени с ДопПр - Терени с допустима промяна на предназначението, което осигурява 

възможност те  да се усвоят в по-далечна перспектива при наличие на инвестиционен интерес. 

Показателите за устройство на територията са съобразени с Наредба № 7 за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони, обн. ДВ бр. 3/2004 г.  Те са обсъдени 

с ръководството на община Малко Търново. Предложените стойности на показателите са във 

възможните долни граници и се съобразяват с режимите на защитените територии и зони, съгласно 

заповедите им за обявяване и последвали изменения, както и с необходимостта от намаляване на 

отрицателни кумулативни въздействия.  

2.4. Развитие на урбанизираните територии  

Развитието на урбанизираните територии е разработено въз основа на постъпилите предложения от 

община Малко Търново, от собственици на земи и имоти по повод изработването на ОУПО и след 

общественото обсъждане на ОУПО Предварителен проект и Екологичната му оценка. Те са обсъдени 

с експертите на общината по устройство на територията и собствеността върху земите, с 

представителите на екипа, изготвящ Плана за управление на Природен парк „Странджа“ и на екипа, 

изготвящ Екологичната оценка и Оценката за съвместимост на 23 февруари 2015 г. Разработени са чрез 
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създадената ГИС база данни и слоевете за начините на трайно ползване и собствеността от 

Кадастралната карта за землището на гр. Малко Търново и Картата на възстановената собственост за 

останалата част на територията. Използвани са и сателитни изображения за по-точно определяне на 

местата на горските масиви и на застроените територии. Проверени са процедираните преписки и 

искания за промяна предназначението на земите и издадените становища на МОСВ и РИОСВ Бургас.  

Всички корекции са консултирани с експертите на компетентния орган  РИОСВ Бургас и са отразени в 

настоящия Окончателен проект на ОУПО Малко Търново.  

Всички предложения за устройство на територията, за промени в предназначението на териториите и 

устройствените режими са представени в мащаби от 1:5000 до 1:10000 за всяко населено място към 

обяснителната записка в А3 формат. Изготвените паспорти на населените места дават представа за 

промените в устройствените зони и в границите на урбанизираните територии. 

Табл. 37. Паспорт на населено място: гр. Малко Търново 

 Брой Забележка 

А. Население 2016 г. 2139 Източник: НСИ 

 Имоти (бр.) Площ (ha) Забележка 

Б. Урбанизирана територия 1498 145,83  

в т.ч. частна собственост    

Застроени 666 32,88  

Незастроени 390 20,88  

в т.ч. общинска и държавна собственост    

Застроени 170 30,37  

Незастроени 272 61,70  

 Имоти (бр.) Площ (ha) Забележка 

В. Терени с право на промяна    

в т.ч. частна собственост 117 133,14  

Жм1 - Жилищно устройствена зона за застрояване с малка 

височина и занижени показатели (гр. Малко Търново, за 

територии извън регулация) 

1 0,80  

Ппч - Предимно производствена за безвредни производства 5 28,12  

Ппс - Предимно производствена -складови и логистични 

функции 
4 0,77  

Смф1 - Смесена многофункционална зона (обществено-

обслужващи и производствено-складови функции) 
44 20,18  

Ок - Рекреационна зона, предназначена за курорт и 

допълващи го дейности 
34 5,65  

Оо - Зона с общественообслужващи функции 3 2,86  

Ов - Рекреационна зона - вилен отдих 8 1,34  

Ти - Техническа инфраструктура 12 2,58  

Тр - Терени за рекултивация 4 29,88  

Рт – Рекултивиран терен (бивше хвостохранилище) 2 40,96  

в т.ч. общинска и държавна собственост 133 94,54  

Жм1 – Жилищна устройствена зона за застрояване с малка 

височина и занижени показатели (гр. М. Търново, територии 

извън регулация) 

2 2,92  

Оо - Зона с общественообслужващи функции 7 10,41  

Ппс - Предимно производствена - складови и логистични 

функции 
26 13,11  

Смф1 - Смесена многофункционална зона 

(общественообслужващи и производствено-складови 

функции) 

29 13,05  

Ок - Рекреационна зона, предназначена за курорт и 

допълващи го дейности 
42 19,51  

Ов - Рекреационна зона - вилен отдих 10 12,04  

Од - Зона за други рекреационни дейности (Етноселище, База 

за конен спорт и атракции, Детски лагер, Семеен къмпинг и 

др.) 

5 1,15  

Ти - Техническа инфраструктура 10 21,20  

Тр - Терени за рекултивация 2 1,15  

Разширяването на урбанизираната територия на общинския център отчита постъпилите искания за 

промяна на предназначението на имоти, частна и общинска собственост, както и наличните свободни 

и неефективно използвани терени в регулационни граници, предимно с отпаднали производствени 

функции.  Основните функции, които се предвижда да се развиват на тези територии са рекреационни 

(за вилен отдих), за обитаване, смесени  и др. Най-голям дял заемат рекултивираните терени (40,96 ha), 

следвани от тези за предстояща рекултивация (29,88 ha) и терените за предимно производствена 

дейност за безвредни производства (28,12 ha). Разположението им е съобразено с преобладаващите 

ветрове и с разположените в съседство функции и заемат териториите северно, южно и източно от 

града.  

В землището на гр. Малко Търново с решение на МОСВ по ОВОС № 23-12/2010 г. се одобрява 

изграждането на фотоволтаичен парк в ПИ  46663.52.447. С Протокол от 12.04.2011 г. БДЧР определя 

и координатите на хвостохранилището и водната площ, които попадат в обхвата на този имот. С 

решение № 4/2012 г. МОСВ разрешава изграждането на завод за биомаса в ПИ 46663.52.591 c с площ 

от 1314 m2 и фотоволтаичен парк в ПИ 46663.52.592 с площ от 14284 m2 и двата в землището на гр. 

Малко Търново. И в двете оценки са дадени ясни предписания за мерките, които трябва да се прилагат 

при строителство и експлоатация, с цел опазване на околната среда. Имотите са отразени в КК и са 

съобразени при разработването на ОУПО Малко Търново.  Проектите за устройство на територията и 

за нейното последващо използване след рекултивация са одобрени с решение на Общински съвет № 

556/29.08.2011 г., влязло в сила от 17.10.2011 г., т.е.  6 години преди ЕЕС на РИОСВ Бургас за приемане 

на Предварителния проект. Предвид отрицателното становище на ЕО и на експертния съвет по 

отношение използването на рекултивираната територия за рекреация и спорт и изтеклите срокове на 

постановените решения, по-нататъшното устройство и използване на територията трябва да се 

съобразява с последното решение на РИОСВ Бургас. 

Табл. 38. Паспорт на населено място: с. Близнак 

 брой Забележка 

А. Население 2016 г. 64 Източник: НСИ 

 Имоти (бр.) Площ (ha) Забележка 

Б. Урбанизирана територия   Без промяна 

Застроени    

Незастроени    

 Имоти (бр.) Площ (ha) Забележка 

В. Терени с право на промяна    

в т.ч. частна собственост 6 0,74  

ДопПр - Терени с допустима промяна на предназначението 1 0,40  

Ти - Техническа инфраструктура 5 0,34  

в т.ч. общинска и държавна собственост 8 3,914  

ДопПр - Терени с допустима промяна на предназначението 6 3,21  

Ти - Техническа инфраструктура 1 0,004  
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Жм* - Жилищна зона за застрояване с малка височина и 

занижени показатели за населени места със съществуващо 

застрояване, изключено през годините от регулация  

1 0.70  

Поради малкия брой на населението на с. Близнак и липсата на конкретни мотивирани инвестиционни 

предложения, след внимателен анализ на терените по границите на селото са предложени предимно 

зони с допустима промяна на предназначението, които обхващат общо 4.65 ha. Те са разположени по 

северната регулационна граница на населеното място. 

Табл. 39. Паспорт на населено място: с. Бръшлян 

 брой Забележка 

А. Население 2016 г. 47 Източник: НСИ 

 Имоти (бр.) Площ (ha) Забележка 

Б. Урбанизирана територия   Без промени 

Застроени    

Незастроени    

 Имоти (бр.) Площ (ha) Забележка 

В. Терени с право на промяна    

в т.ч. частна собственост 8 2,89  

Ок - Рекреационна зона, предназначена за курорт и 

допълващи го дейности 
2 1,05  

Од - Зона за други рекреационни дейности (Етноселище, 

База за конен спорт и атракции, Детски лагер, Семеен 

къмпинг и др.) 

3 0,90  

Ппб - Предимно производствена зона за производство на 

биохрани и продукти 
3 0,94  

в т.ч. общинска и държавна собственост 7 2,90  

Ппб - Предимно производствена зона за производство на 

биохрани и продукти 

6 2,83 
 

Ти - Техническа инфраструктура 1 0,07  

Новите терени за развитие на територията на с. Бръшлян са съобразени с неговата охранителна зона от 

250 m за опазване на културното наследство, те са съгласувани с ръководството на община Малко 

Търново и приоритетната цел на всички документи за опазване на културните ценности. Предвидените 

устройствени режими са от типа на рекреационните Ок и Од, а предвидените производствени терени 

Ппб ще създадат условия да развитие на чисти производства за биохрани и екопродукти, което е 

особено важно за задоволяване не само на местните потребности, но и тези на туристическите обекти. 

Терените са разположени северозападно и югоизточно от регулационната граница на с. Бръшлян и 

неговата охранителна зона, върху земи, свободни от горска и ливадна растителност. Общата им площ 

възлиза на 5.79 ha. 

Табл. 40. Паспорт на населено място: с. Бяла вода 

 брой Забележка 

А. Население 2016 г. 39 Източник: НСИ 

 Имоти (бр.) Площ (ha) Забележка 

Б. Урбанизирана територия   Няма промени 

Застроени    

Незастроени    

 Имоти (бр.) Площ (ha) Забележка 

В.   Терени с право на промяна    

в т.ч. частна собственост 55 8,12  

Ппб - Предимно производствена зона за производство на 

биохрани и продукти 
9 1,30  

Жм* - Жилищно устройствена зона за застрояване с малка 

височина и занижени показатели за населени места със 

съществуващо застрояване, изключено през годините от 

регулация 

20 2,37  

ДопПр - Терени с допустима промяна на предназначението 21 2,25  

Ов - Рекреационна зона - вилен отдих 5 2,20  

в т.ч. общинска и държавна собственост 28 8,32  

Ппб - Предимно производствена зона за производство на 

биохрани и продукти 
1 0,20  

Жм* - Жилищно устройствена зона за застрояване с малка 

височина и занижени показатели за населени места със 

съществуващо застрояване, изключено през годините от 

регулация 

6 0,54  

ДопПр - Терени с допустима промяна на предназначението 9 0,79  

Ов - Рекреационна зона - вилен отдих 7 2,36  

Ти - Техническа инфраструктура 1 0,10  

Тр - Терени за рекултивация 4 4,33  

Общата площ на предвидените за промяна на предназначение територии възлиза на 16.44 ha. Тази 

цифра отчита факта, че през годините една значителна част от урбанизираната територия е била 

изключена от регулация. Видно от изготвения паспорт на населеното място за тази цел са предвидени 

терени с обща площ 3,04 ha. Терените са разположени северно и южно от селото, а предвидените терени 

за преработка на земеделска екологично чиста продукция са на мястото на съществуващия стопански 

двор на селото, североизточно от регулационната му граница и са с обща площ от 1.30 ha. Най-голям 

дял сред новопредвидените отреждания заемат терените за рекултивация с обща площ от 4.33 ha, с 

което се очаква да се подобри обликът и екологичното състояние на средата. Тези терени са 

разположени западно от селото и обхващат територията, засегната от минна дейност.  

Табл. 41. Паспорт на населено място: с. Визица 

 брой Забележка 

А. Население 2016 г. 51 Източник: НСИ 

 Имоти (бр.) Площ (ha) Забележка 

Б. Урбанизирана територия   Няма промени 

Застроени    

Незастроени    

 

 Имоти (бр.) Площ (ha) Забележка 

В. Терени с право на промяна    

в т.ч. частна собственост 46 17,54  

ДопПр - Терени с допустима промяна на предназначението 41 14,59  

Ов - Рекреационна зона - вилен отдих 2 0,43  

Ппб - Предимно производствена зона за производство на 

биохрани и продукти 

1 0,89 
 

Сд – Селскостопанска дейност 2 1,63  

в т.ч. общинска и държавна собственост 34 13,06  

ДопПр - Терени с допустима промяна на предназначението 23 3,93  

Ов - Рекреационна зона - вилен отдих 7 8,85  
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Ппб - Предимно производствена зона за производство на 

биохрани и продукти 

1 0,04 
 

Сд – Селскостопанска дейност 3 0,24  

За с. Визица са предвидени най-големи площи в режим с допустима промяна на предназначението на 

територията – 18.52 ha, следвани от рекреационните територии за вилен отдих -  9.28 ha. Те са 

разположени южно от селото, по обслужващите пътища и по неговата регулационна граница. 

Относително по-голямата им площ отразява възможностите за повишаване на инвестиционния интерес 

към селото след изграждане на комуникационно-транспортната връзка към Писменово и морето. 

Новите предложения, с изключение на стопанския двор, заемат земеделски необработваеми земи.  

Табл. 42. Паспорт на населено място: с. Граматиково 

 брой Забележка 

А. Население 2016 г. 333 Източник: НСИ 

 Имоти (бр.) Площ (ha) Забележка 

Б. Урбанизирана територия   Няма промени 

Застроени    

Незастроени    

 Имоти (бр.) Площ (ha) Забележка 

В. Терени с право на промяна    

в т.ч. частна собственост 70 32,77  

Ппб - Предимно производствена зона за производство на 

биохрани и продукти 
1 0,56  

Смф2 - Смесена многофункционална зона 

(общественообслужващи, рекреационни дейности и 

биоживотновъдство и земеделие) 

1 0,09  

Од - Зона за други рекреационни дейности (Етноселище, 

База за конен спорт и атракции, Детски лагер, Семеен 

къмпинг и др.) 

6 1,19  

Оо – зона  с общественоустройствени функции 3 2,31  

Ов - Рекреационна зона - вилен отдих 36 25,25  

ДопПр - Терени с допустима промяна на предназначението 22 3,31  

Жм* - Жилищно устройствена зона за застрояване с малка 

височина и  занижени показатели за населени места със 

съществуващо застрояване, изключено през годините от 

регулация 

1 0,06  

в т.ч. общинска и държавна собственост 64 35,74  

Смф2 - Смесена многофункционална зона 

(общественообслужващи, рекреационни дейности и 

биоживотновъдство и земеделие) 

1 3,83  

Од - Зона за други рекреационни дейности (Етноселище, 

База за конен спорт и атракции, Детски лагер, Семеен 

къмпинг и др.) 

5 2,81  

Оо - Зона с общественообслужващи функции 2 1,60  

Ов - Рекреационна зона - вилен отдих 28 18,77  

ДопПр - Терени с допустима промяна на предназначението 21 6,01  

Ти - Техническа инфраструктура 6 1,61  

Тр - Терени за рекултивация 1 1,11  

Във второто по големина село в общината – с. Граматиково, са предвидени достатъчно терени за 

удовлетворяване на исканията на кметството и на жителите. Предложените за усвояване прилежащи 

терени на селото за рекреационни дейности от типа други (детски лагер, семеен къмпинг и др) са на 

площ от около 4.00 ha, за смесени функции, обслужващи отдиха и туризма на площ от 3.83 ha и за 

усвояване в по-далечна перспектива с обща площ от около 9,32 ha. На последните е отреден режим с 

възможна промяна на предназначението. Всички са разпръснати около регулационната граница, от 

всички страни на селото, имат обслужваща транспортна инфраструктура и заемат площи, свободни от 

ливадна и горска растителност. Част от тези територии са разположени на мястото на стопанския двор. 

Удовлетворени са и исканията за отреждане на терени за вилен отдих, като площта им нараства на 44,02 

ha, тъй като една част от тях са усвоени и застроени по параграф 4 земи, а плановете им одобрени със 

заповед на областния управител на гр. Бургас. Това дава възможност, след реконструкцията на пътя, 

свързващ селото с Черноморското крайбрежие, да се удовлетворят намеренията на кметското 

ръководство за възстановяване на водещите функции на селището в развитието на социалния и 

семейния отдих.   

Табл. 43. Паспорт на населено място: с. Евренозово 

 брой Забележка 

А. Население 2016 г. 32 Източник: НСИ 

 Имоти (бр.) Площ (ha) Забележка 

Б. Урбанизирана територия   Няма промени 

Застроени    

Незастроени    

 Имоти (бр.) Площ (ha) Забележка 

В. Терени с право на промяна    

в т.ч. частна собственост 8 2,65  

Ппб - Предимно производствена зона за производство на 

биохрани и продукти 

4 1,07 
 

ДопПр - Терени с допустима промяна на предназначението 3 0,48  

Оо – Зона с обществено-обслужващи функции 1 1,10  

в т.ч. общинска и държавна собственост 22 7,66  

Ппб - Предимно производствена зона за производство на 

биохрани и продукти 

9 3,19 
 

ДопПр - Терени с допустима промяна на предназначението 13 4,47  

Около западната регулационна граница на с. Евренозово и частично по неговата южна граница са 

предвидени терени предимно с допустима промяна на предназначението на земята с площ от около 4,95 

ha и 4.26 ha за производствени дейности с незамърсяващ характер. Общата им площ също е ограничена 

и това е съобразено с малкия брой жители и демографската прогноза. 

Табл. 44. Паспорт на населено място: с. Заберново 

 брой Забележка 

А. Население 2016 г. 98 Източник: НСИ 

 Имоти (бр.) Площ (ha) Забележка 

Б. Урбанизирана територия   Няма промени 

Застроени    

Незастроени    

 Имоти (бр.) Площ (ha) Забележка 

В. Терени с право на промяна    

в т.ч. частна собственост 40 14,17  

ДопПр - Терени с допустима промяна на предназначението 15 3,86  

Жм* - Жилищно устройствена зона за застрояване с малка 

височина и  занижени показатели за населени места със 

съществуващо застрояване, изключено през годините от 

регулация 

3 0,79 

 

Ов - Рекреационна зона - вилен отдих 15 5,08  
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Ппч - Предимно производствена за безвредни производства 6 4,24  

Сд – Селскостопанска дейност 1 0,20  

в т.ч. общинска и държавна собственост 39 6,01  

ДопПр - Терени с допустима промяна на предназначението 26 2,92  

Жм* - Жилищно устройствена зона за застрояване с малка 

височина и занижени показатели за населени места със 

съществуващо застрояване, изключено през годините от 

регулация 

3 0,75  

Ов - Рекреационна зона - вилен отдих 7 0,67  

Ти - Техническа инфраструктура 2 0,41  

Сд – Селскостопанска дейност 1 1,26  

За разширяване на с. Заберново са предвидени около 6.78 ha терени в режим с допустима промяна на 

предназначението, поради липса на конкретни идеи и инвестиционни намерения. Останалите режими 

включват жилищно устройствена зона за застрояване с малка етажност и занижени показатели, за 

изключени от регулация в миналото терени на площ от 1.54  ha и зони за предимно чисти производства 

4.24 ha. Отредените терени допълват разчленената структура на селото и се обслужват от 

съществуващата инфраструктура. Дава се възможност и за известно разширение на съществуващия 

фотоволтаичен парк, ситуиран северно от селото. Най-голяма площ заемат терените за курортни 

дейности – за вилен отдих с площ от общо 5.75 ha. 

Табл. 45. Паспорт на населено място: с. Звездец 

 брой Забележка 

А. Население 2016 г. 526 Източник: НСИ 

 Имоти (бр.) Площ (ha) Забележка 

Б. Урбанизирана територия   Няма промени 

Застроени    

Незастроени    

 Имоти (бр.) Площ (ha) Забележка 

В. Терени с право на промяна    

в т.ч. частна собственост 72 19,19  

Ппб - Предимно производствена зона за производство на 

биохрани и продукти 
2 7,40  

ДопПр - Терени с допустима промяна на предназначението 65 4,90  

Ок - Рекреационна зона, предназначена за курорт и 

допълващи го дейности 
3 4,39  

Оо – Зона с обществено-обслужващи дейности 1 1,30  

Сд – селскостопанска дейност 1 1,20  

в т.ч. общинска и държавна собственост 85 55,97  

Ппб - Предимно производствена зона за производство на 

биохрани и продукти 
4 15,77  

ДопПр - Терени с допустима промяна на предназначението 69 6,25  

Оа - Озеленяване и атракции 3 23,32  

Ок - Рекреационна зона, предназначена за курорт и 

допълващи го дейности 
5 9,65  

Оо – Зона с обществено-обслужващи дейности 2 0,02  

Ти - Техническа инфраструктура 1 0,11  

Тр - Терени за рекултивация 1 0,85  

За развитие на с. Звездец са предвидени най-много терени, защото около селото има големи площи 

военни терени, които предстои да бъдат усвоени, конвертирани и обновени. Това са териториите на 

бившите казарми и военни полигони, в които, без да се усвояват нови терени, ще се създадат 

производствени зони за незамърсяващи производства (23.17 ha), за озеленяване и атракции (23.32 ha) и 

за промяна на предназначението в по-далечна перспектива (11.15 ha). Озеленените терени и атракциите 

в тях ще бъдат разположени най-близо до селото, за да подобрят неговата среда и да предоставят по-

добри условия за спорт, рекреация и забавления. Производствените терени, въпреки незамърсяващия 

им характер са съобразени с посоката на преобладаващите ветрове. Всички терени, предвидени за 

усвояване и предимно за промяна на предназначението са обслужени с транспортна инфраструктура.  

Табл. 46. Паспорт на населено място: с. Калово 

 брой Забележка 

А. Население 2016 г. 26 Източник: НСИ 

 Имоти (бр.) Площ (ha) Забележка 

Б. Урбанизирана територия   Без промяна 

Застроени    

Незастроени    

 Имоти (бр.) Площ (ha) Забележка 

В. Терени с право на промяна    

в т.ч. частна собственост 1 0,03  

ДопПр – Терени с допустима промяна на предназначението 1 0,03  

в т.ч. общинска и държавна собственост 12 1,46  

Ппб – Предимно производствена зона за производство на 

биохрани и продукти 
5 0,75  

ДопПр – Терени с допустима промяна на предназначението 7 0,71  

Село Калово с малкия брой на своите жители и възрастовата им характеристика получава много малко 

площи за  производство на биохрани и продукти, с обща площ от 0.75 ha и още 0.74 за допустима 

промяна на предназначението на земята. Те са разположени по южната регулационна граница и северно 

от селото, на мястото на съществуващия стопански двор. 

Табл. 47. Паспорт на населено място: с. Младежко 

 брой Забележка 

А. Население 2016 г. 43 Източник: НСИ 

 Имоти (бр.) Площ (ha) Забележка 

Б. Урбанизирана територия   Няма промяна 

Застроени    

Незастроени    

 Имоти (бр.) Площ (ha) Забележка 

В. Терени с право на промяна    

в т.ч. частна собственост 3 0,44  

Ов - Рекреационна зона - вилен отдих 1 0,22  

Ппб - Предимно производствена зона за производство на 

биохрани и продукти 
2 0,22  

в т.ч. общинска и държавна собственост 6 0,93  

Ок - Рекреационна зона, предназначена за курорт и 

допълващи го дейности 
1 0,20  

Ппб - Предимно производствена зона за производство на 

биохрани и продукти 
3 0,28  

Ти - Техническа инфраструктура 2 0,45  

Село Младежко с малкия си брой жители също получава ограничени площи за промяна на 

предназначението на земята, разположени разпръснато по регулационната му граница на пътните 

връзки. Общата им площ е 1.37 ha и e предназначена за рекреационни дейности и вилен отдих и 

биопроизводства. В землището на селото се намират и идентифицираните в ПУРН (2016 – 2021 г.) 
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застрашени от наводнения зони в обхвата на които не се разрешава строителство и развитие на 

устройствени зони за рекреационни дейности.  

Табл. 48. Паспорт на населено място: с. Сливарово 

 брой Забележка 

А. Население 2016 г. 10 Източник: НСИ 

 Имоти (бр.) Площ (ha) Забележка 

Б. Урбанизирана територия   Няма промени 

Застроени    

Незастроени    

 Имоти (бр.) Площ (ha) Забележка 

В. Терени с право на промяна    

в т.ч. частна собственост 11 3,80  

Од – Зона за други рекреационни дейности (Етноселище, 

База за конен спорт и атракции, Детски лагер, Семеен 

къмпинг и др.) 

9 3,23  

Жм* - Жилищно устройствена зона за застрояване с 

малка височина и занижени показатели за населени места 

със съществуващо застрояване, изключено през годините 

от регулация 

2 0,57  

в т.ч. общинска и държавна собственост 10 6,49  

Ппб – Предимно производствена зона за производство на 

биохрани и продукти 
1 2,50  

Жм* - Жилищно устройствена зона за застрояване с 

малка височина и занижени показатели за населени места 

със съществуващо застрояване, изключено през годините 

от регулация 

7 0,82  

Тр – Терени за рекултивация 2 3,17  

Село Сливарово е най-малкото село в общината, разположено на границата, но въпреки това, поради 

неговото ключово разположение спрямо значими туристически атракции и ролята му на изходен пункт 

за един от лъчите на нестинарството, получава възможност за развитие на устройствени зони за 

специфични рекреационни дейности и жилищна зона за застрояване с малка височина.  Общата площ, 

включително и тази на терените, предвидени за рекултивация е 9.72 ha.  

Табл. 49. Паспорт на населено място: с. Стоилово 

 брой Забележка 

А. Население 2016 г. 52 Източник: НСИ 

 Имоти (бр.) Площ (ha) Забележка 

Б. Урбанизирана територия   Няма промени 

Застроени    

Незастроени    

 Имоти (бр.) Площ (ha) Забележка 

В. Терени с право на промяна    

в т.ч. частна собственост 29 4,22  

Ппб - Предимно производствена зона за производство на 

биохрани и продукти 
1 0,13  

Од - Зона за други рекреационни дейности (Етноселище, База 

за конен спорт и атракции, Детски лагер, Семеен къмпинг и 

др.) 

7 0,79  

ДопПр - Терени с допустима промяна на предназначението 19 3,08  

Ов - Рекреационна зона - вилен отдих 2 0,22  

в т.ч. общинска и държавна собственост 62 7,30  

Ппб - Предимно производствена зона за производство на 

биохрани и продукти 
6 1,84  

Од - Зона за други рекреационни дейности (Етноселище, База 

за конен спорт и атракции, Детски лагер, Семеен къмпинг и 

др.) 

11 0,93  

ДопПр - Терени с допустима промяна на предназначението 45 4,52  

С. Стоилово, което е с по-благоприятна демографска характеристика от предходното село ще усвоява 

терени в режим с допустима промяна на предназначението, за развитие на производствени 

незамърсяващи дейности  и за други рекреационни дейности. Тези територии са разпределени 

дисперсно около регулационната граница на селото от всичките му страни, обхващат 97 имота и имат 

обща площ от 11.52 ha, като от тях 7.61 ha са за бъдещо усвояване и възможност за промяна на 

предназначението на земята в далечна перспектива.  

Освен изискванията за съобразяване с екологични принципи и съхраняване на биоразнообразието чрез 

опазване на горите и ливадите и ценните местообитания от застрояване, при определяне на границите 

на урбанизираните територии, разположението и големината им, са взети предвид още следните 

съображения: 

 Да бъдат обслужени от съществуващата инфраструктура, за да не натоварват финансово 

общината и 

 Да бъдат балансирани частни и общински интереси при избора на територии според вида на 

собствеността. 

Всички дефинирани принципи за устройство на територията, предложените режими и показателите 

към тях, са приложени с цел да се постигне устойчиво развитие на общината и създаване на 

предпоставки за отключване на нейния потенциал, независимо от припокриването на много и различни 

ограничителни режими. 

Конкретните извадки – фрагменти от ОУПО Малко Търново, илюстриращи проектните идеи за 

отделните населени места са дадени като Приложения в А3 формат към настоящата обяснителна 

записка.  

3. СТРАТЕГИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ, ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ВАЛОРИЗИРАНЕ И СОЦИАЛИЗИРАНЕ 

НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

3.1. Основни постановки 

Настоящият раздел на ОУПО Малко Търново се разработва в съответствие с Техническото задание и 

изискванията на Възложителя във финалния етап на изготвяне на Окончателния проект на плана 

материалът да се обособи като концепция, която по същество е отделен продукт. Той няма претенциите 

да покрие напълно обема и съдържанието на План за опазване и управление (ПОУ), съгласно 

изискванията на  Наредбата за обхвата, структурата, съдържанието и методологията за изработване на 

плановете за опазване и управление на единичните или груповите недвижими културни ценности (обн. 

ДВ, бр.19/2011 г.), но следва по същество препоръките за обхвата на анализите и оценките на 

културното наследство. 

Изходната информация за културното наследство обхваща предоставените с Техническото задание 

списъци на недвижимо културно наследство, заверени от НИНКН, информацията, предоставена от 

Дирекция на Природен парк „Странджа“, данни и резултати от собствени проучвания на членове на 

екипа, участващи в изготвянето на Туристическото райониране на страната, от теренни проучвания и 
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собствени наблюдения и заснимане на координати на археологически обекти. Сериозно ограничение  

на работата по разработване на частта за културното наследство е фактът за липсата на информация от 

НАИМ при БАН.  

Всички предложения са съобразени с препоръките на НИНКН дадени както при одобряване на 

Техническото задание за ОУПО, така и при съгласуването на Предварителния проект с Министерство 

на културата.  

В ОУПО Малко Търново концепцията за опазване, перспективите за валоризиране и социализиране на 

културното наследство на общината е разработена въз основа на изведените принципи в Раздел II. 

Анализ на съществуващото състояние. Част 5. Културно наследство. Те отразяват съвременните 

тенденции от най-важните международни и национални стратегически, нормативни и програмни 

документи и отнесени към ОУПО могат да се систематизират по следния начин: 

 Опазване на автентичността на културното наследство, разкрито и проучено на територията на 

общината и на характера на средата, в която то се експонира и възприема;  

 Планиране на дейностите по проучване, анализ и оценка, опазване и управление, валоризиране 

и социализиране на културното наследство в координация с аналогичните дейности за 

устройство на територията и опазване на природното наследство и контрола върху прилагането 

на разработените документи; 

 Валоризиране на културното наследство и използването на най-ценните негови образци за 

стимулиране на икономическата активност в общината  и в отделни нейни селища и зони; 

 Разширяване на времевия и териториален обхват на културното наследство чрез представяне на 

обекти и ансамбли от различни епохи и обвързването им с природните ценности на средата;  

 Социализиране на културното наследство чрез подобряване на туристическата инфраструктура, 

ефективно използване на туристическите ресурси и улесняване на достъпа до селищата в 

общината и техните крайселищни територии, предоставяне на равни възможности за изучаване 

на културното наследство на всички възрастови и социални групи чрез подходящи способи и 

съвременни технологии. 

Културното наследство на територията на община Малко Търново се разглежда като единна 

териториална система, която обхваща всички културни ценности, материално и нематериално 

културно наследство от различни места в общината и от различни периоди, в тяхното взаимодействие 

и обвързаност със заобикалящия ги културен пейзаж. Тази система има своите ограничаващи и 

стимулиращи въздействия.  

Ограничаващата роля на културното наследство се проявява като едно допълнение към 

ограничителните режими на Плана за управление на Природен парк „Странджа“ и  налаганите с 

регулации от други сфери норми и забрани. Тази роля най-силно се проявява поради по-високата степен 

на защита на обектите от национално значение, каквито се явяват архитектурно историческия 

резерват/историческото селище с. Бръшлян с неговата охранителна зона от 250 m и с всички 

архитектурно-строителни обекти, които въздействат в ансамбъл, някои единични сгради и сгради в 

ансамбъл в Малко Търново,  

По-слабо се проявява ограничаващата роля на културното наследство при археологически обекти, 

каквито са  обектите от археологически и архитектурно-строителен вид от национално значение, 

разположени в гората на Странджа, каквито са гробницата в м. Мишкова нива, долмените край селата 

Заберново, Евренозово и Калово и др. Те попадат в естествена среда, която е защитена по силата на 

Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие, а ограничителните им режими 

са достатъчна гаранция за редуциране на конфликтите между културни ценности и съвременно 

развитие.  

Стимулиращата роля на културното наследство се проявява на територията на цялата община, поради 

факта, че с изключение на с. Бръшлян, съсредоточията от културни ценности са относително 

равномерно разпределени в почти всички населени места и в почти цялата територия. Малко по-голяма 

концентрация се забелязва в южната половина на общината и в  близост до граничната забранителна 

зона, която е допълнителен ограничител за посещаемостта. Може да се предполага, че в перспектива, 

при разширяване на ТГС с Р. Турция стимулиращата роля на съсредоточените там ценности ще се 

повишава.  

Основните цели на опазването и развитието на културното наследство в контекста на ОУПО Малко 

Търново е да осигури оптимални устройствени условия за социално и икономическо развитие на града 

и общината, повишаване качеството на живот, интегриране в европейското културно пространство. 

Това налага следните дейности по опазване на културното наследство: 

 Дефиниране на единна система КН,  която обхваща пълния потенциал на територията, която не 

пренебрегва и ценната и уникалната за Европа и България природна среда; 

 Опазване и изява на системата КН чрез специфични устройствени мерки, които пазят 

урбанистичната автентичност на средата и изявяват интегрално културните ценности; 

3.2. Използване на КН като стимулатор за развитие на функционалните системи в гр. Малко 

Търново и общината 

Устойчивостта в процеса на урбанизация се основава на правилната оценка и доразвитие на жизнени 

градски традиции във функционалната организация и земеползването на територията. На тази база е 

необходимо обектите с културно-историческо значение да респектират при планирането на бъдещото 

урбанизационно развитие на града и цялостното пространствено развитие на общината. Тяхното 

значение за доразвиване на съществуващи и/или изграждане на нови структури може да се определи 

като необходимо условие за формиране на нова среда за обитаване или отдих. 

Територии за производствени дейности – складови, производствени и логистични дейности - Част от 

обектите на КН развиват оригиналното си или ще поемат ново функционално съдържание свързано с 

полагане на труд. Това ще се съобразява с разположението им в структурата на населените места, в 

активния селищен център с техните планировъчни и обемни характеристики, респективно с условията 

за опазването им. В конкретния случай всички новопредвидени за усвояване и обновяване територии с 

подобни функции не притежават културна стойност. Те са разположени по периферията на населените 

места, вкл. и в гр. Малко Търново. В този случай са важни предвидените устройствени показатели, чрез 

които да се съхрани силуета и атмосферата на населеното място и връзката му с околната среда. 

Обявените и декларирани недвижими културни ценности на територията на общинския център са 

разположени предимно в централната градска част, те не са в съседство на производствените 

територии, поради което няма да бъдат нарушени автентичността и характера на средата при 

конверсията и реконструкцията на тези терени.  

Територии за обитаване – жилищни терени – Устройствените режими на териториите с КН ще 

осигурят запазването на традиционните им градоустройствени характеристики и своеобразен характер. 

Това ще даде възможност за съхраняване на традиционните естетико-емоционални и познавателни 
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качества на средата за обитаване – среда на първоначално възпитание и приобщаване към нравствените 

ценности на обществото. Режимът на опазване на традиционното устройствено структуриране и на 

културно-историческите дадености ще послужи като гаранция за запазване на идентичността на тази 

среда, като средство срещу нейното обезличаване.  

Най-много жилищни сгради НКЦ са концентрирани в обхвата на с. Бръшлян, където не се предвижда 

ново застрояване. Ограничените по площ нови терени са отдалечени от ядрото на населеното място и 

при предвидените ниски стойности на устройствените показатели в тези зони не се очаква нарушаване 

на силуета, характера на средата и обемно-пространственото й въздействие. Всяка намеса в средата 

трябва да бъде съобразена с предписанията за опазване на историческото селище и охранителната му 

зона и да бъдат съгласувани с НИНКН. Предписанията изискват запазване на уличната структура, на 

традиционните улични настилки и обзавеждането на пространствата, максимално запазване на 

регулационните граници на имотите, съобразяване с традиционните материали и растителност. За 

охранителната зона са дадени предписания за традиционно земеползване, подземно прокарване на 

мрежите на инженерно-техническата инфраструктура и подходящо използване на съществуващия 

стопански двор. 

В по-малките населени места, в които има концентрация на недвижими културни ценности, предимно 

къщи, каквито са случаите със с. Сливарово и с. Стоилово предвидените нови терени за усвояване са 

по тяхната периферия, а запазването на силуета и мащаба на селищата, в които са експонирани тези 

архитектурно-строителни обекти ще се гарантира от предвидените ниски стойности на устройствените 

показатели като плътност, интензивност, озеленяване и максимална етажност. 

Териториите за озеленяване, рекреационни и атракционни дейности – Правилата и нормативите за 

устройство на тези зони, заложени в ОУПО Малко Търново, ще гарантират опазването, респ. 

възстановяването на дендрологичния състав и обзавеждането на пространствата. Не се предвижда 

внасянето на нови декоративни растителни видове, които са чужди на местната флора и природните 

условия. Допълнителното изследване на потенциала на местните пейзажи ще позволи в Окончателния 

проект да се дефинират  онези  „културни” ландшафти, които подлежат на специфична грижа, опазване, 

изява и използването им като туристически ресурс.  

Териториите за транспортно-комуникационна и инженерно-техническа инфраструктура ще се 

устройват в бъдеще съобразно конкретните потребности и ограничителните режими за опазване на 

защитените територии, между които Природен парк „Странджа“ и защитените зони по Натура 2000, 

предвидени в Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие, както и 

ограниченията в заповедите за обявяването на всяка една територия или зона. Със съвременното 

планиране на транспортно-комуникационната система ще се осигури запазване на ценните физически 

характеристики на отделни културни ценности и на урбанистичните структури с културно-историческа 

стойност. На територията на община Малко Търново, поради малката гъстота на населението, 

ограничения брой жители в населените места и демографските прогнози, няма да се наложи 

изграждането на значими транспортни обекти, а ще се пристъпва само към рехабилитация и 

реконструкция на съществуващите мрежи и съоръжения. Едва в далечна перспектива може да се мисли 

за вариант за разширяване на трасето на първокласния път от РПМ І-9, който разсича територията на 

общината от север на юг към границата с Р. Турция. Неговото проектиране и реализиране ще подлежи 

на допълнителни проучвания на варианти за съобразяване на трасето с наличните културни и природни 

ценности.  

Реконструкцията и ремонта на транспортно-комуникационната система на общината ще има важна 

роля в стимулирането на развитието, ако чрез правилно планиране на този вид дейности се подобри 

достъпността както към крайбрежната част на Странджа, така и оттам към вътрешността на общината 

и към териториите, богати на културно наследство, традиции и културни празници.   

Останалите устройствени територии и зони и единични обекти и комплекси са свързани основно с 

обслужващи и рекреационни функции и не предполагат мащабно строителство, защото се съобразяват 

с режимите и допустимите дейности на територията на Природния парк „Странджа“.  

В Окончателния проект на ОУПО Малко Търново е отразена и промяната на статута и охранителната 

зона на м. Пропада. Съгласно писмото на министъра на културата (изх. № РД9З-43/16.12.2016 г.) на 

обект „Могилен некропол в м. „Пропада“, разположен в землището на гр. Малко Търново се предоставя 

статут с класификация на археологическа групова недвижима ценност и с категория „национално 

значение“. Охранителната зона на обекта с радиус от 350 m е нанесена на в ОУПО съгласно 

координатите на характерни точки по БГС 2005. 

Всички проектни идеи, свързани както с експонирането и социализирането на културното наследство, 

така и с обвързването на обектите от различен вид, значимост, период и статут в единна система чрез 

планираните туристически маршрути, са обсъдени както с представителите на общината, така и с 

представителите на музея в Малко Търново и с експертите от Дирекцията на Природния парк и ще 

бъдат финализирани в Окончателния проект на ОУПО.  

Тъй като в различни документи има предложения за над 40 броя туристически маршрута, целта на 

колектива е да предложи възможности за тяхното оптимизиране и за обвързване на културните и 

природните ценности с най-висока научно-познавателна, естетическа, историческа, социална и 

културна стойност в единна система, за по-ефективното им използване като стимулатор за развитие на 

туризма. Именно поради тази причина двата раздела – за културното наследство и за туризма, се 

разработват и обсъждат паралелно, а реализирането на проектните предложения следва да става 

координирано и съгласувано. 

В допълнение на съществуващия транснационален културен маршрут Via Pontica в Предварителния 

проект са предложени допълнително два културни маршрута, които да обвържат важните за общината 

и региона НКЦ, култовите места и трасетата на традиционните шествия. Тези маршрути са показани на 

схемата на културното наследство.  

Първият тръгва от гр. Малко Търново в източна посока и през Индипасха и Влахов дол се насочва към 

съседната община Царево. Той се пресича от трите лъча на нестинарските шествия от селата 

Граматиково, Кондолово и Българи. Маршрутът е с дължина около 21 km. Целта на този маршрут е да 

осъществи връзка между двете разклонения на Via Pontica – това, което пресича общината почти през 

централната й част и това, което преминава в близост до крайбрежието. 

Вторият маршрут е развит по посока на север, също тръгва от общинския център гр. Малко Търново, 

откъдето през с. Стоилово преминава през м. Петрова нива, и покрай долмените в близост до с. 

Заберново се отправя към с. Визица и намиращата се северно от нея крепост, за да напусне очертанията 

на общината. Маршрутът е с дължина около 28 km. 

И двата маршрута следват трасетата на съществуващите междуселищни и горски пътища и 

туристически пътеки. Те могат да се доразвият и на територията на съседната община – Царево, при 

актуализирането на нейния Общ устройствен план. 
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Опазването, проучването, експонирането и социализирането на културното наследство в община 

Малко Търново изисква допълнителни административни мерки. Те обаче не са предмет на ОУП на 

общината. Това, което е ангажимент на общинското ръководство, в условията на ограничени 

финансови ресурси и икономическа криза, е да постави ясно своите приоритети и да концентрира 

ресурси за най-важните обекти, които са от регионално и национално значение. Тези обекти, заедно с 

културните и туристическите маршрути и с природните ценности ще позволят на зоните, наситени с 

културни ценности да функционират по-пълноценно. Подобен подход е важен както по отношение на 

археологическите обекти, така и по отношение на архитектурно-строителните обекти. Предимство в 

насочване на средствата за археологическите ценности трябва да имат териториите, разположени до 

национално значимите обекти в местностите Мишкова нива, Пропада и Камъка. Приоритетни задачи 

по отношение на архитектурно-строителните обекти трябва да бъдат селата с най-голям брой 

декларирани недвижими културни ценности от този вид, каквито са селата Бръшлян, Сливарово и 

Стоилово.  

Управлението на културното наследство също може да се подобри чрез адекватни решения за 

повишаване капацитета на компетентните институции, ангажирани с контрола по неговото опазване, 

включително и със съгласуването на общите устройствени планове.  

Цялостното проучване на всички видове културни ценности в община Малко Търново може да бъде 

използвано като основа за разработването на Стратегията за опазване на културното наследство на 

общината. За целта ще е необходимо да се консултират със заинтересованите страни визията, 

стратегическите цели и приоритетите, а мерките за опазване, следва да бъдат съобразени със 

заложените за реализация проекти в Общинския план за развитие. 

4. КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА 

4.1.Туристическа политика в плановите документи на общината 

Оценката, че в община Малко Търново „...са съчетани по уникален начин природни дадености и богато 

културно-историческо наследство, което определя и една от алтернативите на нейното социално-

икономическо развитие – туризмът”, е многократно пре-потвърждавана през последните десетилетия. 

Многократно отчитан е и фактът, че общината е „ …уникална географска, историческа и етнокултурна 

зона .....”. На този фон, туризмът е естествен и традиционен приоритет в местното икономическо 

развитие и неизменен щрих в профила на община Малко Търново. Част от стратегическия пакет на 

Общинския план за развитие е насочен именно към развитие на туризма: 

СЦ 2: Утвърждаване на община Малко Търново като притегателно място за туризъм с развит 

комплексен туристически продукт 

П1: Създаване на местни конкурентноспособни туристически продукти и тяхното успешно 

представяне на националния и международен пазар. 

М1: Осигуряване и подобряване на туристическата инфраструктура; 

М2: Съхраняване и популяризиране на културното и природното наследство на общината; 

М3: Развитие на продукта и услугите на различните дестинации и техния маркетинг. 

П2: Обезпечаване и подобряване местата за настаняване 

М1: Възстановяване на съществуващата и изграждане на нова съвременна туристическа база 

за настаняване, заведения за хранене. 

Фактът, че цялата територия на общината попада в очертанията на ПП „Странджа”  обяснява 

последователната и активна позиция на Дирекцията на парка за развитие на устойчив туризъм. Плод 

на натрупан опит и сътрудничество с регионални туристически организации е секторният планов 

документ „Стратегия за природосъобразен туризъм в ПП „Странджа” 2014-2020 г.” (проект за 

обсъждане) Стратегията визира целия природен парк и има амбицията той „ ... да се утвърди като 

национално и международно известна туристическа дестинация за отговорен туризъм”. Планира се 

създаване и предлагане на „впечатляващи туристически продукти, интегриращи автентичната природа, 

историческо-археологическото и архитектурното наследство, бита, традициите и гостоприемството на 

хората в местните селища”. 

Инициативата за развитие на туризма е поета от управлението на парка: „Дирекцията на ПП 

„Странджа” ще играе ролята на лидер, медиатор, мотиватор и реализатор на развитието на отговорен 

туризъм на територията на парка”.  

Туристическата политика, залегнала в стратегията, предвижда действия в следните основни 

направления: 

 Опазване, експониране и социализация на природните и антропогенните туристически ресурси 

на територията на парка като основа и потенциал за устойчиво развитие; 

 Ефективно взаимодействие и партньорство с местното население, с органите на местна власт 

и местно самоуправление, с частния сектор, с неправителствения сектор за инвестиране в 

улеснения за туристите и туристическия бизнес, избрали парка за туристическа дестинация; 

 Формиране и използване на диференциран маркетингов микс по отношение на сегментирания 

международен и вътрешен туристически пазар; 

 Информационно позициониране на ПП „Странджа“ като марка на еко-автентична и еко-

загадъчна национална и международна туристическа дестинация, внедрена в съзнанието на 

всеки неин посетител чрез трайни положителни спомени и усещане за получена съществена 

полза срещу похарчените пари. 

Заложена е и еднозначна количествена цел – до 2020 г., годишният брой на туристите във вътрешността 

на ПП „Странджа” (община М. Търново) да надхвърли 7500 (при около 2000 през 2013 г.). Паралелно 

с увеличения поток се очаква осезателно подобряване и на други количествени измерения на туризма 

– среден престой, заетост на базата, продължителност на активния сезон, приходи. 

Качествените цели на представената стратегия включват: 

 Експониране и социализиране на природното наследство; 

 Съдействие за възстановяване на привлекателността на антропогенните ресурси - 

археологически и архитектурни; 

 Разширяване на продуктовата палитра; 

 Развиване на търговския бранд на природния парк; 
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 Реконструкция, модернизация и разширяване на инфраструктурата, обслужваща туризма - 

пътна мрежа, горски пътища, пешеходни/вело маршрути и екопътеки; 

 Разширяване на сертификационната практика за повишаване качеството на настанителната база, 

както и на обслужването в нея; 

 Лобиране за благоприятна бизнес среда в туристическия сектор; 

Планираните действия кореспондират с всички същностни аспекти на туризма и са формули в седем 

приоритета: 

П1: Създаване на привлекателна и сигурна за туристите среда. Приоритетът включва: експониране 

на автентични природни туристически ресурси, възстановяване на привлекателността на 

антропогенните туристически ресурси, опазване живота, здравето и имуществото на посетителите в 

парка. В конкретен план са мотивирани потребности и възможности за:  

 Рехабилитация на Архитектурно-историческия комплекс в с. Бръшлян; 

 Реставрация, консервация и експониране на археологическите паметници - тракийски 

светилища, некрополи, крепости; 

 Разнообразяване на атракциите - изготвяне на мултимедийна постановка "Движение, звук и 

светлина", възпроизвеждаща историята на района; 

 Създаване на нова експозиция (на закрито или открито в гр. Малко Търново) на тема „Природата 

и занаятите на територията на парка – рударство, металодобив, въглищарство, дърводобив, 

дървопреработване”; 

 Създаване на нова експозиция на тема „Историята на Странджанската гора” - в с. Граматиково. 

П2: Интегрирано развитие на територията на ПП „Странджа” като туристическа дестинация – 

подобряване на свързаната с туризма инфраструктура. Този приоритет планира действия в три 

насоки: 

 Териториално планиране за устойчиво туристическо развитие – ОУПО Малко Търново следва 

да отчете интересите на ПП "Странджа" като защитена територия и екологична туристическа 

дестинация. Лансира се и идея за адаптиране на изоставени застави и съоръжения, превръщането 

им в туристически атракции; 

 Обновяване и развитие на местата за отдих и развлечения в парка; 

 Развитие и модернизация на транспортната инфраструктура 

П3: Интегрирано развитие – подобряване на настанителната база. Приоритетът е насочен към: 

 Разнообразяване на местата за пребиваване в парка - изграждане на съвременен детски лагер 

(мин. 100 места), оборудван за организиране на зелени училища, устройване на места за 

къмпиране в района на Петрова нива и на с. Граматиково; 

 Изграждане на спортно-развлекателни съоръжения – алпийски пътеки, "офроуд" маршрути, 

рибарски заслони по поречието на р. Велека; 

П4: Маркетинг на ПП ”Странджа” като туристическа дестинация. С дейностите по този приоритет 

се цели постигане на съответствие между налични туристически ресурси и съответни пазарни сегменти. 

Лансират се идеи за разработване на няколко типа продукти -  „Странджа Еко-интелект”, "Странджа 

Еко-общуване" и "Странджа Еко-уелнес". За разпознаване на дестинацията е планирано и създаване на 

лого и слоган на Регионална марка „Странджа”. 

П5: Повишаване на конкурентоспособността на дестинацията. Необходимите действия са насочени 

към стимулиране на предприемачеството в туризма, партньорства, създаване на туристически клъстер 

„Visit-Strandja", подобряване на мониторинга и информационното обслужване. 

П6: Трансгранично сътрудничество и Европейска интеграция.  

П7: Контрол и взаимодействие на свързаните с туризма дейности. 

В заключение по темата „туристическа политика”, община Малко Търново има добри планови 

предпоставки за развитие на устойчив туризъм. ОУПО отразява основните им постановки и създава 

устройствени условия за хармонично съвместяване на туристическите и охранителните функции на ПП 

„Странджа” и в частност, на територията на общината. 

4.2. Институционална рамка на туризма в община Малко Търново 

Освен общинската администрация и ДПП „Странджа”, пряко отношение към развитието на туризма 

има и Съветът по туризъм – Малко Търново, учреден през 2001 г. Във  функциите му влизат, заедно 

със задачите за маркетинг и реклама, привличане на инвестиции, на туристи и развитие на 

туристическата база.  

Съгласно Националната концепция за туристическо райониране на България, общината попада в Район 

Бургас. С доброволното си присъединяване, общината ще получи още една възможност за 

институционална подкрепа в лицето на предвидената Организация за управление на туристически 

район (ОУТР). Освен професионалните консултации, очакваната полза е в регионализацията на 

туристическите продукти. А това е решителна стъпка към желаната повишена конкурентоспособност 

и продаваемост на местните туристически продукти. 

4.3. Стопански измерения на туризма 

Всички предходни анализи изтъкват значимия туристически потенциал на община Малко Търново. 

Преди да бъде представен актуализираният му вариант, следва да се оцени настоящото развитие на 

туризма в стопанските му измерения. 

В областен план, община Малко Търново заема осма позиция (с около 4 хил. нощувки), следвана от 

общини без големи туристически амбиции – Средец, Айтос, Руен и Сунгурларе. 

При капацитет от около 28 хил. нощувки годишно, община Малко Търново реализира едва 4 хил., което 

е малко под 15% пълняемост на базата за настаняване. За сравнение, средната пълняемост на 

настанителната база в областта е над 55%. По този показател, най-високата ефективност на туризма в 

областта реализира Несебър – близо 70%. 

В статистически регистрираните през 2013 г. три средства за подслон със 101 легла са пренощували 

1706 лица, от които, само 30 чужденци. 
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Източник: НСИ 

По данни на ДПП „Странджа”,  в община Малко Търново се предлагат около 457 легла (4 пъти повече 

от статистически регистрираните), от които в хотели – 160 легла, в къщи за гости – 25 легла, семеен 

хотел с 20 легла и стаи за гости – 150 легла.  

Основният посетителски поток е съсредоточен в гр. Малко Търново, с. Бръшлян, с. Стоилово, с. 

Граматиково, карстовите извори край с. Младежко, карстовия район “Докузак” край с. Стоилово, 

историческата местност “Петрова нива”, м. Индипасха, м. “Мишкова нива” и м. “Пропада”. Характерни 

са краткотрайни летни посещения с повече познавателни, отколкото рекреационни цели. 

Положителен и обнадеждаващ е фактът, че през последните 5-6 години, броят на реализираните 

нощувки в общината се е увеличил с близо 3 пъти (значително по-динамичен ръст от този в района и в 

страната). Макар и с типичните за сектора колебания през годините, Малко Търново демонстрира 

решимост да оползотвори ресурсите си за много алтернативни форми в широк диапазон от еко- и 

културен, до приключенски и поклоннически.  

Въпреки осезателното увеличение, делът на приходите от нощувки (регистрираните) в общинската 

икономика е твърде скромен. За 2013 г., това са само 73,5 хил. лв. Средната цена на услугата „нощувка” 

е около 18 лв., при значително по-висока цена средно за областта - 42 лв., което се дължи основно на 

легловата база по крайбрежието. 

Това са фактите. Развит е туризъм с незначителни за общинската икономика измерения. Донякъде се 

оползотворяват уникалните местни ресурси за екологичен, културен и селски туризъм. Голяма част от 

реализираните нощувки не са статистически регистрирани и този факт не позволява точни 

количествени характеристики. 

За община Малко Търново са валидни в голяма степен констатираните недостатъци на туристическия 

сектор извън дестинациите на морския и ски туризъм. Обобщена е следната проблемна картина: 

 Недобре развит туристически продукт като цяло; 

 Неразвитата мрежа от фирми за услуги и доставки в туризма; 

 Недостатъчно квалифициран персонал в сферата на туристическите услуги; 

 Лоша транспортна достъпност към местата за туризъм; 

 Лошо състояние и ограничен достъп до обекти на природното и културно наследство. 

Не са безпроблемни и средствата за подслон. Община Малко Търново разполага с адекватна по 

количество база за настаняване, но не и в качествено отношение. Все пак, големите дефицити са в 

туристическите продукти и тяхното маркетиране. Обобщената диагноза на туристическия сектор в 

общината е: „неоползотворени докрай туристически ресурси, евтин туризъм”. 

Функционални зони за отдих и туризъм 

Предходни устройствени разработки за територията на общината (ТУП и специализиран ТУП на 

отдиха) са изследвали и предложили няколко функционални зони за целите на отдиха и туризма: 

 Курортно-климатична зона, включваща една компактна територия в землищата на селата 

Звездец, Калово, Бръшлян, Визица, Заберново, Граматиково, Стоилово и гр. Малко Търново; 

 Зона за профилакториуми и обществен отдих, включваща територии по поречието на р. Велека 

в местностите Ковач, Петрова нива, Тракийски лагер, Качул - Калиново; 

 Вилни зони – предложения за вилни зони като разширения на селищата Визица, Заберново, Бяла 

вода, Звездец и Граматиково; 

 Земи за земеделско ползване - със и без застрояване – общо 26 местности около 10 селища в 

общината, три от които по поречието на р. Велека; 

 Съществуващи селища, подходящи за индивидуален отдих – Младежко, Бяла вода, Бръшлян, 

Калово, Визица, Стоилово, Евренозово и Заберново. 

 Определени са и така наречените рекреационно-туристически съсредоточия - територии за 

рекреационни и туристически обекти: “Качул - Калиново” и “Ковач”, разположени в долината 

на р. Велека. В първото от тях са изградени 3 обекта за обществен отдих, горски дом “Качул”, 

бунгала и над 10 вили. В зоната на “Ковач” са разположени почивни бази на “Лукойл-Нефтохим” 

АД, на “Обреден комплекс” ЕООД към община Бургас и на община Малко Търново. В 

непосредствена близост е и комплекс на рибарник, стопанисван от “Странджалес” АД. С 

тенденция за развитие в туристическо средоточие е районът на м. „Тракийски лагер” и  м. 

“Петрова нива”. 

Туристически маршрути 

Благодарение на множество усилия и проекти, в територията на ПП „Странджа” са устроени повече от 

30 пешеходни и вело-маршрути. Повечето са с изходни точки от селища, включват атрактивен обект, 

имат кръгов характер и продължителност от 1 до 7-8 часа. Други маршрути са с типичен линеен 

характер на планински преходи и продължителност над 10 часа. Страничният поглед и оценка е, че 

предлаганите маршрути са твърде много и не са приоритизирани по атрактивност. Този факт води до 

разпиляване на усилията и ресурсите. Необходима е концентрация и стремеж към високо качество и 

атрактивност. 

Обобщеният извод е, че Малко Търново реализира сравнително евтин, краткотраен и неефективен 

туризъм. Въпреки възможността за целогодишно ползване, и тук зимата е почти “мъртъв сезон”. 

Сред мерките с пространствени адреси и устройствена насоченост, заложени в Стратегия за 

природосъобразен туризъм в ПП „Странджа” 2014-2020 г. и в пред-проектните проучвания, са: 
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 Център на здравето – до м. Качул - вече има билкова градина – разширява се – строи се сграда - 

за образователна експозиция, чайна, информационен кът и място за продажби; 

 Център на млякото – към с. Звездец - експозицията ще предлага информация за пътя на млякото, 

както и дегустации и продажби;  

 Детски център – с. Заберново, наличие на готов проект за „Зелено училище“ - за сградата на 

кметството и предвижда около 50 - 60 места и 9 – 10 души обслужващ персонал. Има идея за 

създаване и на парк на приказките; 

 Посетителски център ПП „Странджа“ – това са съществуващите посетителски центрове в гр. 

Малко Търново и в с. Граматиково - предвижда се обновяване на експозициите; 

 Културен център – „Странджа пее“, музеи и др. в гр. Малко Търново и в селата Заберново, 

Граматиково и Бръшлян; 

 Туристически център – съществуващи центрове с подобен характер има в м. Ковач, Качул и 

Влахов дол, но е необходимо да се предвидят такива места и в други части с висока вероятност 

за посещения от туристи; 

 Исторически център – най-силно изявен център от този тип е Петрова нива. Към него е удачно 

да се изгради паркинг (на тревна фуга) и информационен кът. 

Всички тези предложения формират стратегическата рамка за развитие на туризма на територията на 

община Малко Търново, като за тях Окончателният проект отрежда устройствени зони в съответствие 

със статута на територията и възможностите да поеме допълнително туристическо натоварване. 

5. РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННАТА СИСТЕМА  

5.1. Приоритети при решаване на транспортно-комуникационните проблеми с ОУПО 

За изясняване на приоритетите на комуникационно-транспортната система на община Малко Търново 

е направен анализ и проучване на съществуващото положение с отчитане на основните проблеми, 

нивото на проектна готовност и стратегията за развитие. Тези приоритети са съобразени със 

стратегически цели на документите за областта и района, свързани с транспорта, както и с действащите 

регулации за планиране и проектиране на транспортните мрежи. 

С  ОУП на Община Малко Търново се предвижда като следващ етап по реконструкцията на 

първокласен път І-9 да се осъществи и приведе в експлоатация обходният път на града. До момента има 

изграден участък от обходния маршрут с дължина около 2.5 km, който не е въведен в експлоатация. 

Като първи етап е необходимо е да се продължи трасето на обходния път с около 800 m до временното 

включване в трасето на съществуващия път до ГКПП, с което ще се създаде възможност за преминаване 

на транзитните автомобили  без да се навлиза в урбанизираната територия. 

Като следващ етап е необходимо да се изгради новото трасе до ГКПП Малко Търново. За това има 

проектна готовност и са извършени необходимите процедури по отчуждаване на терена. По този начин 

ще се подобри съществено транспортното обслужване и пропускателната способност при движението 

на автомобилите през граничния пункт с Република Турция и ще се подобрят КАВ и акустичната 

обстановка в общинския център. 

В продължилия две години процес на съгласуване на ОУПО и ЕО с РИОСВ Бургас тези основни задачи 

за изграждане на обхода на Малко Търново и  връзката с ГКПП са изпълнени. 

Спешни мерки са необходими и за подобряване състоянието на пътните настилки по Третокласната 

пътна мрежа и общинските пътища. Необходимо е всяка година да се предвиждат средства за 

поддържане и ремонт на участъците от пътищата в лошо състояние. Това е важно условие за 

подобряване на транспортното обслужване за отделните населени места в Общината както помежду 

им, така и за връзката им с Общинския и с Областния административен център. 

Изграждането  на местен път от с. Визица до път BGS2281-”Писменово- Фазаново”  е приоритет, 

поради необходимостта от по-добра обвързаност със съседните общини и техните центрове на услуги. 

Пътят  има важно стопанско и туристическо значение както за Странджанския регион и Община Малко 

Търново, така и общините по южното Черноморие. С реконструкцията и изграждането на пътна отсечка 

ще се осъществи възможността на наши и чужди туристи, летуващи  на морето, да имат пряк и бърз 

достъп до вътрешността на Природен парк „Странджа”, населените места, природните 

забележителности в района и до Общинския център гр. Малко Търново. 

Подобряване състоянието на пътната настилка на уличната мрежа в гр. Малко Търново и особено 

главните и прилежащи улици, по които преминават товарни автомобили, също ще допринесе за 

подобряване на цялостното качество на градската среда в общинския център. 

На последно място, но не по важност, трябва да се посочи изграждането на местни пътища до природни 

забележителности и културно-исторически обекти, до местата на исторически събития, местни 

празници и тържества, които се намират или провеждат на територията на Община Малко Търново. 

5.2. Прогнозно развитие  - неотложни  мерки 

Основните проблеми, имащи важно значение за територията на община Малко Търново са следните: 

 Голяма част от пътищата с регионално и местно значение са в незадоволително състояние и не 

отговарят на европейските изисквания за носимоспособност, габарит и сигурност. В тази връзка 

следва да се предвидят средства за рехабилитация на път ІІ-99, който се явява важна транспортна 

връзка на района с Черноморското крайбрежие; 

 Липсва обходен път, при което транспортните потоци се провеждат по уличната мрежа на град 

Малко Търново, което е причина за завишени нива на шума в прилежащите на пътя квартали, 

запрашаване на атмосферния въздух и натоварване на движението. 

 Липсата на добра и пряка връзка между вътрешността на природен парк „Странджа” и южното 

Черноморско крайбрежие, която е най-къса по трасето Визица – Писменово и обратно.  

5.3. Насоки за развитие на транспортно-комуникационната система  

За подобряване качеството на живот в Община Малко Търново и в противодействие на тенденциите за 

обезлюдяването на региона е необходимо целенасочено да се предприемат мерки, включително и 

подобряване на пътната инфраструктура. Това включва дейности свързани с доизграждане и 

модернизиране на инфраструктурата от местни пътища, мостове, улична мрежа, както и 

благоустрояване и обновяване на селата в община Малко Търново.  

Развитието на трансграничното и междурегионално сътрудничество включва и интегрираността на 

транспортните мрежи. Свързването на пътната мрежа на региона с граничния район на Република 

Турция се осъществява чрез ГКПП „Малко Търново” по път І-9 (Е 87).  

Изследването на неговото трасе на турска територия показва, че там пътят е изграден като 

четирилентов с разделителна ивица. Независимо от факта, че трудно ще се докаже необходимото 
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натоварване за тези габарити на трасето и в България, след като този път от Р. Турция достига до ГКПП 

Малко Търново е редно с ОУПО, с прогнозен хоризонт 25 – 30 години за по-важните проекти, да се 

предвиди възможност за неговото разширяване. Това може да стане и като дублиращо трасе, без да е 

задължително двете платна на движението да вървят по цялото протежение паралелно. По този 

възможност ще се защитят по-добре ценни местообитания, релефа, речните тераси и всички природни 

ценности по неговото протежение.  

С подобряване на състоянието на пътната мрежа се осигурява и устойчивото развитие на туризма 

(природен, културен, опознавателен, поклоннически, селски и др.) в региона като един от приоритетите 

за бъдещото развитие на община Малко Търново. От съществено значение е подобряване състоянието 

на транспортната инфраструктура и намаляване на времето за достъп до областния и регионалния 

административен център. 

6. ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМИ  

Предвижданията за развитието на водоснабдителната и канализационната системи на община Малко 

Търново са съобразени с предложеното устройство на територията, с изискванията на действащата 

нормативна уредба по устройство на територията (Закона за устройство на територията, Наредба № 2 

от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, обн. ДВ 

бр. 34/2005 г., Наредба № РД-02-20-8 за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни 

системи, обн. ДВ бр. 49/2013 г.), законовите и подзанововите актове за опазване на водите (Закон за 

водите, обн. ДВ бр. 67/1999 г., изм. и доп. ДВ. бр.96/01.12.2017 г. При разработването на Окончателния 

проект на ОУПО Малко Търново са взети под внимание и предписанията на Екологичната оценка за 

опазване и управление на водите, най-важните от които са включени в решенията на РЗИ Бургас (изх. 

№ 39-00-328/15.11.2017 г.) и на РИОСВ Бургас (БС 3-4/22.12.2017 г.), а именно: 

 Около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване се предвиждат необходимите 

санитарно-охранителни зони  (СОЗ) и се спазват забраните и ограниченията в тях съгл. 

изискванията на Наредба № 3 от 16 октомври  2000 г. за условията и реда за проучване, 

проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 

водоизточниците и съоръженията да питейно-битово водоснабдяване;  

 До всяка новопредвидена ПСОВ в зависимост от вида и производителността на съоръженията 

се осигуряват съответните защитни зони (територията между съоръженията на ПСОВ и 

границата на жилищната зона на урбанизираните територии, курортни, туристически и други 

селищни образувания) около тях цитираната по-горе наредба; 

 Предвидените разширения на жилищни, курортни, туристически и други селищни образувания 

в посока изградени ПСОВ се осъществяват при спазване на съответната защитна зона около нея, 

съгласно проектната документация и становище на РЗИ Бургас от 2017 г.  

Всички тези препоръки трябва да бъдат спазвани и в следващите етапи на подробно устройствено 

планиране и при приложение на ОУПО: 

  6.1. План за развитие на ВиК инфраструктурата по населени места 

Съгласно демографския анализ за общината за нуждите на част ВиК към ОУПО Малко Търново се 

приема да се работи с общо население към 31.12.2035 г. по вариант реалистичен:  2 400 (постоянно 

население) + 500 души  (почиващи настанени в средствата за подслон) + 3 402 души (използващи 

временно необитаваните постоянно жилища) = 6 302  човека.  

Населените места, влизащи в състава на община Малко Търново и демографските данни са следните: 

Табл. 50. Демографски данни за населените места в община М. Търново  и водопотребление  

Населено място 
Население 

2011 г. (бр.) 

Водопотребление 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

  Подадено  Инкасирано Подадено  Инкасирано Подадено  Инкасирано 

с. Близнак    41    4050 3199 4576 3618    4180 3282 

с. Бръшлян    44    8150 6211 8300 6930    8950 6770 

с. Бяла вода    38    4200 3023 3600 2662    3170 2437 

с. Визица    66    4950 3570 6150 4794    5270 3700 

с. Граматиково  382    21650 19603 25350 23812    28450 21829 

с. Евронозово    46    3500 2607 4400 3352    4440 3369 

с. Заберново  103  16200 12045 15350 11740  21400 16743 

с. Звездец  486  20450 15484 20000 14807  23600 16750 

с. Калово    33    3080 2278 2750 2162    2875 2127 

с. Младежко    30    4550 4026 5050 4565    4080 3691 

с. Сливарово     11             

с. Стоилово     66     6000 4362 5450 4186     4370 3452 

Общо       1346 96780 76408 100976 82628 110785 84150 

Табл. 51. Определяне на водоснабдителна норма на населените места 

Водоснабдителна норма Ед. мярка 2011 г. 2012 г.  2013 г. 

Брой население - N нас., по данни от НСИ  бр. 1346 1389 1380 

Почиващи бр. 300 300 300 

Използващи временно необитаваните постоянно жилища бр. 1500 1500 1500 

ВСИЧКО ПРЕБИВАВАЩИ: бр 3146 3189 3180 

Водни количества          

Инкасирани водни количества – Qи m3/a 76408 82628 84150 

Инкасирани водни количества – Qи m3/d 209 226 230 

Инкасирани водни количества – Qи l/d 209000 226000 230000 

Водоснабдителна норма - qвод l/p.d 55 60 61 

Водоснабдителна норма – qвод без врем.пребиваващи l/p.d 127 134 137 

Водоснабдителна норма - qвод без врем.пребиваващи – 

средно 
l/p.d 91 97 114 

Търговски загуби - 10%   9 10 11 

    100 107 125 

Нормите за населените места от община Малко Търново без гр. Малко Търново са следните: 

 q вод. норма = 130 l/Р.d – Водоснабдителна норма 

 q отв. норма = 117 l/Р.d – Отводнителна норма 

Табл. 52. Определяне на водоснабдителна норма за гр. Малко Търново             

Водоснабдителна норма Ед. мярка 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Брой население - N нас., по данни от НСИ 2010 г. бр. 2527 2449 2377 

Водни количества          

Инкасирани водни количества – Qи m3/год 108392 119395 108688 

Инкасирани водни количества – Qи m3/d 297 327 298 

Инкасирани водни количества – Qи l/d 297000 327000 298000 

Водоснабдителна норма - qвод l/р.d 118 134 126 

Търговски загуби - 10%   12 14 13 

    130 148 139 



 

90 
 

 

 ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО, ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ 

Нормите за град Малко Търново са следните: 

 q вод. норма = 140 l/Р.d – Водоснабдителна норма 

 q отв. норма = 126 l/Р.d – Отводнителна норма 

 6.1.1. Град Малко Търново 

Община Малко Търново има проектна готовност за обект: ”Реконструкция и  доизграждане на 

канализационна мрежа и рехабилитация на съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Малко Търново”. 

Водоснабдяване 

Общото водоснабдяване на града се осъществява от водоем 1500 m3, намиращ се в ПИ № 874 в 

землището на гр. М. Търново. Същият се захранва с питейна вода от водоизточници „Пенгьово”, 

„Махалата”, „Черногорово”, „Езерото”. Общата събирателна станция е извор „Езерото”. Около всички 

водоизточници е учредена СОЗ-пояс „А”. Дебитът на водоизточниците е достатъчен за покриване на 

консумацията на абонатите.  Максималното водно количество, което се подава на града по данни от 

заданието е 20 l/s. 

Водопроводната мрежа на града е сключена. Захранващият водопровод от водоема до кръстовището на 

ул. „Рила“ и ул. „П. Напетов“ е с диаметър Dn350-стоманени тръби. От тази точка посредством 

спирателни арматури водата се разпределя по два Главни клона с диаметър Dn250-стоманени тръби. 

Същите сключват пръстен  на кръстовището на ул. „Ал. Стамболийски” и ул. „България”. Диаметрите 

се трансформират от Dn250 през Dn200 до  Dn150. От двете страни на реката, по ул. „България” и ул. 

„Ив. Башев” също има главни клонове с диаметър Dn100-стоманени тръби, които разделят главния 

пръстен на по-малки участъци. Второстепенните водопроводни клонове са с диаметър Dn 80-стоманени 

тръби.  

Състоянието на водопроводната мрежа е незадоволително. Тръбите са стоманени с изминала годност 

и висока аварийност, която е трудно разкриваема в скален терен. При максимална поддръжка на 

мрежата загубите на вода е 35-40%. Наличните водоизточници са „Пенгьово”, „Махалата”, 

„Черногорово”, „Езерото”. Дебитът на водоизточниците е достатъчен за покриване на консумацията на 

абонатите.  

Хидравлична оценка на съществуващата водоснабдителна система на гр. Малко Търново 

Мрежата на гр. Малко Търново е сключена и се захранва от водоем 1500 m3, хранителен водопровод 

Dn350, стоманени тръби. Последният се включва в Главния водопроводен пръстен на града с диаметър 

Dn 250 от стоманени тръби.  

Qор=20,60 l/s. се провежда от тръби с Dn350 със скорост 0,3 m/s и с Dn 250 със скорост 0,56 m/s и 

хидравлични загуби 0,00182 m/ml.  

Съгласно чл.4, ал.1, т.2 на Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

водоснабдителни системи, обн., ДВ, бр. 34/2005 г. водоснабдителната система на населеното място е II 

категория. Съгласно чл. 6 обезпечеността на необходимото средноденонощно количество е за II 

категория 90% или  315 m3. Капацитетът на водоема е 1500 m3 и е достатъчен за съхранение на 

противопожарен обем - 54 m3 и авариен обем. 

От всичко това може да се направи заключение, че хидравличният капацитет на съществуващата 

водопроводна мрежа и съоръженията от водоснабдителната система на гр. Малко Търново е достатъчен 

за провеждане на необходимото водно количество до консуматорите. Мрежата е с давност от над 20 г., 

което е експлоатационният срок на стоманените тръби от които е изградена. 

Степента на изграденост на водопроводната мрежа е 100%. Съществуващите водопроводи са от 

стоманени тръби. Състоянието на водопроводната мрежа е незадоволително. Тръбите са стоманени с 

изминала годност и висока аварийност, която е трудно разкриваема в скален терен.  При максимална 

поддръжка на мрежата загубите на вода е до 33%. 

Канализация за битови отпадъчни води 

Град Малко Търново има частично изградена канализационна мрежа, съгласно одобрена схема и 

работен проект от 1979 г. Канализационната система е тип смесена. Степента на изграденост е 80%. 

Степента на ползваемост от населението е 80%. Функционалното състояние на съществуващите 

канализационни колектори е добро. Канализационната мрежа е ситуирана в оста на улиците. В по-

голямата си част е изградена от бетонови тръби. Схемата на канализационната мрежа, съгласно 

основния проект е следната: 

В посока юг-север през средата на града преминава Малкотърновска река, която в регулацията е 

покрита и условно разделя населеното място на две части: западна и източна. За събиране на 

сформираните отпадни количества от домакинствата и повърхностните дъждовни води е предвидена 

канализационна мрежа, състояща се от второстепенни и главни канализационни клонове. В западната 

част са ситуирани Главен колектор I и Главен колектор III, в източната част е ситуиран Главен колектор 

V, а от двете страни на реката съответно Главен клон II и Главен клон IV. Главен клон II се включва в 

Главен клон I, а Главен клон IV- в Главен клон V. По основния проект се предвижда всички отпадни 

води да се насочат към най-ниската част на града – северно от автогарата до моста на ул. „Ал. 

Стамболийски”, откъдето да се съберат в общ колектор и да се насочат към бъдеща ПСОВ. Предвид 

това, че такава не е изградена, колекторите не се обединяват и заустват в реката от двете страни на 

моста. На Главните колектори (Гл. кол. I, III и Гл. кол.IV) преди заустването са изградени преливници, 

от които излизат два отливни канала – за сух отток при нормални условия с диаметър ф300 и отливен 

канал за дъждовни води с диаметър ф1000. Отпадните води от „Детската градина” и „Автогарата” се 

обединяват с битовия канал след  Преливник № 4 и се включват в отливния канал на същия. 

Съществуващата канализационна система на гр. Малко Търново е смесена, гравитачна. Степента на 

изграденост е 80%. Тръбите от съществуващата канализационна мрежа са бетонови с диаметри от Dn 

200 до Dn 1000. Dn 200 са ситуирани в малки стръмни улици и обслужват 3-4 имота. Съоръженията по 

мрежата са ревизионни шахти, улични оттоци и преливни шахти. Същите са в добро техническо 

състояние. Хидравлични изчисления са направени към ПИП на обект: ”Реконструкция и  доизграждане 

на канализационна мрежа и рехабилитация на съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Малко 

Търново”.  Степента на ползваемост от населението е 80%. Отводнителна норма  (l/P.d) към момента 

на проектиране и към края на проектния експлоатационен период не се различава съществено. 

6.1.2. Село Близнак 

Водоснабдяване 

Водоснабдяването  на с. Близнак се осъществява от 2 броя каптажи: 

 Каптаж „Баш бунар” гравитачно до черпателен водоем с V=60 m3 с коти: / к.хр. – 93,45; к.вл.-

95,55 /. След това постъпва в мрежата. Дебит на този каптаж – 2-3 l/s. 
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 2. От каптажна събирателна шахта с дебит 1.5 l/s   водата постъпва в черпателен резервоар с 

V=10 м3 и чрез помпена станция и тласкател се транспортира до Н.В. V=450 m3  с коти: (к.тер.-

381,40; к.хр. – 382,50; к.вл.- 382,90). Напорният водопровод е подменен с PEHD DN90. 

Селото е водоснабдено и има изградена водопроводна мрежа. Съществуващата водопроводна мрежа е 

с обща дължина 2253 m от етернит и PEHD-242 m. Подлежат на подмяна 2011 m тръби от етернит. 

Външното трасе от каптаж „Баш Бунар” до селото е етернит ф80 с дължина 234 m и подлежи на 

подмяна. 

Хидравлична оценка на съществуващата водоснабдителна система на с. Близнак 

Жителите в селото са 41 души.  На 12 села временно пребиваващите са 1500 + 300 =1800 жители.  

Процентно временно пребиваващи – 1800/12=150 души. Водоснабдителната норма е 130 l/P/d. Селото 

е VIII категория 

 Qср.ден = 191*130=24830 l/d. = 25 m3/d.  

Съгласно чл. 6  от Наредба № 2 обезпечеността на необходимото средноденонощно количество е за IІI 

категория 85%.  

Необходимото пожарно водно количество, съгласно Наредба № Із-1971 от 29.10.2009 г. чл.171, табл.15 

– 5 l/s до 1000 души. 

 Vрез= Vрег+ Vав+ Vпп 

 Vрег=191*130*2=49660 l/d = 50 m3  

 2,0 - коефициент на денонощна неравномерност на консумацията 

Съгласно Наредба 2, чл.4, ал.1, т.2 водоснабдителната система на населеното място е IIІ категория - за 

подземен резервоар - 30% *Vрег=15 m3  

 Vав= 25*8ч*/24=8 m3  

 Vпп=5l/s*3,6*3ч=54 m3 

 Vрез=15+8+54=77 m3  

В заключение могат да се направят следните обобщени изводи: 

 Хидравличният капацитет на напорния водоем – 450 m3 е достатъчен за акумулиране на питейна 

вода за населеното място.  

 Мрежата е с давност от над 20 г., което е експлоатационният срок на стоманените тръби от които 

е изградена. Подлежат на подмяна 2011 m етернит. 

 Външното трасе от каптаж „Баш Бунар” до селото е етернит ф80 с дължина 234 m и подлежи на 

подмяна 

Канализация 

Селото няма изградена канализация за битови отпадъчни води. Същите се събират в попивни ями, а 

новото строителство във водоплътни подземни резервоари, които се изчерпват периодично. 

Няма проектна готовност за изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за битови 

отпадъчни води. 

6.1.3. Село Бръшлян 

Водоснабдяване 

Село Бръшлян се е водоснабдявало от дренаж „Стоянов вриз”, построен през 1959 г, който сега не се 

използва. В момента селото се водоснабдява от каптаж „Свети Пантелей” с дебит 1 l/s, който през 

летните месеци не достига. От каптажа водата постъпва в черпателен резервоар 25 m3 / к.терен -289,55; 

к.вл.тр. -288,70 /. Чрез помпена станция и тласкател от стоманени тръби ф89 с дължина 610 m водата 

се транспортира до напорен водоем 200 m3 с коти: /к.терен-359,80; к.вл.тр.-360,55; к.хр.-357,75 /. От 

напорния водоем чрез етернитов водопровод ф150 водата захранва водопроводната мрежа на селото. 

Съществуващата водопроводна мрежа е с обща дължина 2434 m от етернит и стоманени тръби. 

Хидравлична оценка на съществуващата водоснабдителна система на с. Бръшлян 

Жителите в селото са 44 души.  На 12 села временно пребиваващите са 1500 + 300 =1800 жители. 

Процентно временно пребиваващите са – 1800/12=150 души. Водоснабдителната норма е 130 l/p/d. 

Селото е VIII категория 

 Qср.ден = 194*130/1000 = 25,22 m3/d.  

Съгласно чл.6 на Наредба № 2  обезпечеността на необходимото средноденонощно количество е за IІI 

категория 85%. Необходимото пожарно водно количество, съгласно Наредба № Із-1971 от 29.10.2009 

г. чл.171, табл.15 – 5 l/s до 1000 души. 

 Vрез= Vрег+ Vав+ Vпп      m3 

 Vрег=194*130*2=49660 л /ден. = 50 m3  

Съгласно Наредба № 2 чл.4, ал.1, т.2 водоснабдителната система на населеното място е IIІ категория - 

за подземен резервоар - 30% *Vрег=15 m3  

 Vрез=15+8+54= 80 m3 

Необходимият обем резервоар е 80 m3. Селото разполага с напорен водоем 200 m3. 

В заключение са направени следните изводи: 

 Хидравличният капацитет на напорния водоем – 200 m3 е достатъчен за акумулиране на питейна 

вода за населеното място.  

 Вътрешната водопроводна мрежа е с давност от над 20 г., което е експлоатационният срок на 

стоманените тръби, от които е изградена. Цялата мрежа е за подмяна. 

 Външна мрежа:  От каптажа до напорния водоем тръба с диаметър ф89 - стомана с дължина 610 

m е за подмяна. От напорния водоем до първото отклонение на вътрешната мрежа тръбата е 

етернит ф150 – също е за подмяна. 

Канализация 

Селото има частично изградена канализационна мрежа. Отпадните води се отвеждат за пречистване в 

септична яма. Последната се намира в близост до дерето, често се залива и не функционира правилно, 

което създава предпоставки за замърсяване на околната среда. 

Канализационната мрежа е от бетонови тръби диаметри – ф200 и ф300. Последната е морално и 

технически остаряла. В тази връзка община Малко Търново е възложила проектиране на вътрешна 
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канализационна мрежа и пречиствателна станция за битови отпадъчни води на с. Бръшлян. Проектът е 

готов. Очаква се финансиране, за да бъде реализиран.  

6.1.4. Село Бяла вода 

Водоснабдяване 

Село Бяла вода се водоснабдява от каптиран извор „Еленина дупка”  с дебит 3.0 l/s. Водата постъпва 

гравитачно в черпателен резервоар V=25 m3 чрез етернитов водопровод ф150 с дължина 415 m. Котите 

на ч.р. са:   / к.терен-203,31; к.вл.тр.-203,20; к.хр.-201,60 /. 

От черпателния резервоар чрез помпена станция и тласкател ф80 - етернит с дължина 1614 m и ф89 – 

стомана с дължина 809 m, водата постъпва в напорен водоем 100 m3. / к.терен-333,00; к.вл.тр.-333,40; 

к.хр.-331,40 /. От напорния водоем до вътрешната водопроводна мрежа на селото водопроводът е 

етернит ф125 с дължина 732 m. 

Вътрешната водопроводна мрежа на селото е с обща дължина 3095 m от тръби – стомана и етернит. 

Хидравлична оценка на съществуващата водоснабдителна система на с. Бяла вода 

Жителите в селото са 38 души.  На 12 села временно пребиваващите са 1500 + 300 =1800 души. 

Процентно временно пребиваващи – 1800/12=150 души. Водоснабдителната норма е 130 l/p/d. Селото 

е VIII категория.  

 Qср.ден = 188*130=24440 l/d = 24,44 m3/d. 

Съгласно чл.6 обезпечеността на необходимото средноденонощно количество е за IІI категория 85%. 

Необходимото пожарно водно количество, съгласно Наредба № Із-1971 от 29.10.2009 г. чл.171, табл.15 

– 5 l/s до 1000 души. 

 Vрез= Vрег+ Vав+ Vпп      m3 

 Vрег=188*130*2=48880 l/d = 48,88 m3  

 Съгласно Наредба 2, чл.4, ал.1, т.2 водоснабдителната система на населеното място е IIІ 

категория - за подземен резервоар - 30% *Vрег=14,66 m3  

 Vрез=14,66+8+54= 76,66 м3 

Необходимият обем резервоар е 80 m3. Селото разполага с напорен водоем 100 m3. 

В заключение са направени следните изводи: 

 Хидравличният капацитет на напорния водоем – 100 m3 е достатъчен за акумулиране на питейна 

вода за населеното място.  

 Вътрешната водопроводна мрежа е с давност от над 20 г. Цялата мрежа е за подмяна. 

 Външна мрежа:  Тласкател ф80 - етернит с дължина 1614 m и ф89 – стомана с дължина 809 m е 

за подмяна. 

 От напорния водоем до вътрешната водопроводна мрежа на селото водопроводът е етернит ф125 

с дължина 732 m – също е за подмяна. 

Канализация 

Селото няма изградена канализация за битови отпадъчни води. Същите се събират в попивни ями, а 

новото строителство - във водоплътни подземни резервоари, които се изчерпват периодично. Няма 

проектна готовност за изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за битови 

отпадъчни води. 

6.1.5. Село Визица 

Водоснабдяване 

Село Визица се водоснабдява от напорния водоем на с. Граматиково с V=500 m3 гравитачно. 

Хранителният водопровод  е етернит с диаметър ф125 с дължина 7287 m  и диаметър ф80 с дължина 

440 m. Вътрешната водопроводна мрежа на селото е с обща дължина 870 m от тръби – стомана и 

етернит и диаметри от ф80 до ф125. 

Хидравлична оценка на съществуващата водоснабдителна система на с. Визица. 

Водоснабдителната система е обща за с. Визица и с. Граматиково. В тази връзка при определяне на 

необходимия обем на напорния водоем включваме двете села. Жителите в село  Визица са 66 души, а 

в село  Граматиково са 382 души. На 12 села временно пребиваващите са 1500 + 300 =1800 души. 

Процентно временно пребиваващите са  1800/12=150 жители/населено място. Водоснабдителната 

норма е 130 l/p/d. Село Визица е VIII категория, а село Граматиково е VI категория. 

Qср.ден = 748*130 = 97240 l/d = 97,24 m3/d.  

Съгласно чл.6 обезпечеността на необходимото средноденонощно количество е за IІI категория 85%. 

Необходимото пожарно водно количество, съгласно Наредба № Із-1971 от 29.10.2009 г. чл.171, табл.15 

– 5 l/s до 1000 души. 

 Vрез= Vрег+ Vав+ Vпп      m3 

 Vрег=748*130*2/1000 = 195 m3  

Съгласно Наредба 2, чл.4, ал.1, т.2 водоснабдителната система на населеното място е IIІ категория - за 

подземен резервоар - 30% *Vрег=60 m3  

 Vав= 98*8/24=33 m3 

 Vрез=60+33+54= 147 m3 

Необходимият обем резервоар е 147 m3. Селата разполагат с напорен водоем 500 m3. 

В заключение могат да се изведат следните обобщени изводи: 

 Хидравличният капацитет на напорния водоем – 500 m3 е достатъчен за акумулиране на питейна 

вода за с. Визица и с. Граматиково.  

 Вътрешната водопроводна мрежа е от етернит с диаметри от ф80 до ф125. Цялата мрежа е за 

подмяна. 

 Външна мрежа: От напорния водоем до вътрешната водопроводна мрежа на селото 

водопроводът е етернит ф125 с дължина 7287 m  и ф80 с дължина 440 m  – подлежи на подмяна 

Канализация 

Селото няма изградена канализация за битови отпадъчни води. Същите се събират в попивни ями, а 

новото строителство във водоплътни подземни резервоари, които се изчерпват периодично. Няма 

проектна готовност за изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за битови 

отпадъчни води. 
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6.1.6. Село Граматиково 

Водоснабдяване 

Водовземането на с. Граматиково е осъществено чрез шахтови кладенци и 2 броя бункерни помпени 

станции в терасата на р. Велека с общ дебит 10 l/s. Чрез общ тласкател след БПС1 от ПЕВП ф160 с 

дължина 1446 m, водата постъпва в черпателен резервоар на Помпена станция І подем. Черпателният 

резервоар е с обем V=50 m3 и характерни коти: /к.вл.тр.-136,00; к.хр.-133,80 /. Хлорирането се извършва 

в черпателния резервоар. 

Чрез тласкател с дължина 450 m с диаметър ф160 от тръби ПЕВП и дължина 2025 m с диаметър ф273 

от стоманени тръби водата от Помпена станция І подем постъпва в черпателен резервоар на Помпена 

станция ІІ подем. Черпателният резервоар е с обем V=50 m3 и характерни коти:  / к.вл.тр.-237,50; к.хр.-

235,30 /. От Помпена станция ІІ подем чрез тласкател с дължина 700 m с диаметър ф160 от тръби ПЕВП 

и дължина 2350 m с диаметър ф273 от стоманени тръби водата постъпва в напорен водоем V=500 m3 - 

двукамерен.  Характерни коти на водоема: / к.терен-342,73; к.вл.тр.-342,70; к.хр.-338,70 /. 

Водоемът е за с. Граматиково и с. Визица и се намира в местността „Димова чука”. Чрез Главни клонове 

І; ІІ; ІІІ се захранват всички консуматори. Водопроводната мрежа е с обща дължина L=6650 m от 

стоманени, етернитови и поцинковани тръби. 

Хидравлична оценка на съществуващата водоснабдителна система на с. Граматиково. 

Водоснабдителната система е обща за с. Визица и с. Граматиково. В тази връзка при определяне на 

необходимия обем на напорния водоем са включени двете села. Жителите в село  Визица са 66 души, а 

в село  Граматиково са 382 души. На 12 села временно пребиваващите са 1500 + 300 =1800 души. 

Процентно временно пребиваващи – 1800/12=150 души/населено място. Водоснабдителната норма е 

130 l/p/d. Село Визица е VIII категория, а село Граматиково - VI категория. 

 Qср.ден = 748*130/1000 = 97,24 m3/d.  

Съгласно чл.6 обезпечеността на необходимото средноденонощно количество е за IІI категория 85%. 

Необходимото пожарно водно количество, съгласно Наредба № Із-1971 от 29.10.2009г. чл.171, табл.15 

– 5 l/s до 1000 души. 

 Vрез= Vрег+ Vав+ Vпп      m3 

 Vрег=748*130*2= 195 m3  

Съгласно Наредба 2, чл.4, ал.1, т.2 водоснабдителната система на населеното място е IIІ категория - за 

подземен резервоар - 30% *Vрег=60 m3  

 Vав= 98*8/24=33 m3 

 Vрез=60+33+54= 147 m3 

Необходимият обем резервоар е 147 m3. Селата разполагат с напорен водоем 500 m3. 

В заключение са направени следните изводи: 

 Хидравличният капацитет на напорния водоем – 500 m3 е достатъчен за акумулиране на питейна 

вода за с. Визица и с. Граматиково.  

 Вътрешната водопроводна мрежа е изцяло за подмяна. 

 Външна мрежа:  Външните водопроводи от етернит са за подмяна. Помпените станции са за 

рехабилитация. Напорният водоем е за рехабилитация 

Канализация 

Селото има частично изградена канализационна мрежа почти 90%. Битовите отпадъчни води се събират 

в колектори, съобразно релефа и се насочват за пречистване към 8 броя септични ями. По искане на 

БДЧМ в точките на заустване са монтирани измервателни устройства за дебита на отпадъчните води. 

В заключение са направени следните изводи: 

Необходимо е обследване на съществуващата канализационна мрежа, доизграждане на нова и  

оптимизиране на броя на пречиствателните съоръжения. 

6.1.7. Село Евренозово 

Водоснабдяване 

Водоснабдяването на селото се осъществява от съществуващ напорен водоем на с. Звездец с обем 

V=220 m3. Чрез гравитачен водопровод с диаметър ф90 от тръби ПЕВП с дължина 4200 m се захранва 

напорен водоем с V=50 m3 за с. Евренозово.  Чрез Главен клон от етернитови тръби ф125, водата 

постъпва във водопроводната мрежа на селото. 

Хидравлична оценка на съществуващата водоснабдителна система на с. Евренозово. 

Жителите в село  Евренозово са 46 души. На 12 села временно пребиваващите са 1500 + 300 =1800 

души. Процентно временно пребиваващите са 1800/12=150 души/населено място. Водоснабдителната 

норма е 130 l/p/d. Село Евренозово е VIII категория 

Qср.ден = 196*130=25480 l/d = 25,50 m3/d.  

Съгласно чл.6 обезпечеността на необходимото средноденонощно количество е за IІI категория 85%. 

Необходимото пожарно водно количество, съгласно Наредба № Із-1971 от 29.10.2009 г. чл.171, табл.15 

– 5 l/s до 1000 души. 

 Vрез= Vрег+ Vав+ Vпп      m3 

 Vрег=196*130*2 = 50960 l/d = 51 m3  

Съгласно Наредба 2, чл.4, ал.1, т.2 водоснабдителната система на населеното място е IIІ категория - за 

подземен резервоар - 30% *Vрег = 16 m3  

 Vав= 25,50*8/24=8  m3 

 Vрез=16+8+54= 78 m3 

Необходимият обем резервоар е 78 m3. Селото разполага с напорен водоем 220 m3. 

В заключение може да се направят следните обобщени изводи: 

 Хидравличният капацитет на напорния водоем – 220 m3. Необходимият обем с неприкосновен 

запас за пожарогасене е 78 m3. Резервоарът има необходимия капацитет. 

 Вътрешната водопроводна мрежа е изцяло за подмяна. 

 Външна мрежа: От напорния водоем до вътрешната водопроводна мрежа на селото 

водопроводът е етернит ф125 – подлежи на подмяна. 
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Канализация 

Селото няма изградена канализация за битови отпадъчни води. Същите се събират в попивни ями, а 

новото строителство  e във водоплътни подземни резервоари, които се изчерпват периодично. Няма 

проектна готовност за изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за битови 

отпадъчни води. 

6.1.7 Село Заберново 

Водоснабдяване 

Селото се водоснабдява от съществуващ сондажен кладенец с бункерна помпена станция (БПС) чрез 

тласкател с диаметър  ф90 от тръби ПЕВП и дължина 4600 m. Водата постъпва в напорен водоем 120 

m3. Хранителният водопровод от водоема до селото е подменен с тръби PE100 PN10 с диаметър ф90/5.4. 

Вътрешната водопроводна мрежа на селото е подменена изцяло с тръби ПЕВП. Проектът е 

съфинансиран по мярка 321 на „Фонд Земеделие”. Мрежата е въведена в експлоатация. 

Хидравлична оценка на съществуващата водоснабдителна система на с. Заберново. 

Жителите в село  Заберново са 170 души. Водоснабдителна норма – 130 l/p/d. Село Заберново е VII 

категория.  

Qср.ден = 170*130=22100 l/d = 22,100 m3/d.  

Съгласно чл.6 обезпечеността на необходимото средноденонощно количество е за IІI категория 85%. 

Необходимото пожарно водно количество, съгласно Наредба № Із-1971 от 29.10.2009 г. чл.171, табл.15 

– 5 l/s до 1000 души. 

 Vрез= Vрег+ Vав+ Vпп      m3 

 Vрег=170*130*2 = 44200 l/d = 45 m3  

Съгласно Наредба 2, чл.4, ал.1, т.2 водоснабдителната система на населеното място е IIІ категория - за 

подземен резервоар - 30% *Vрег = 14 m3  

 Vав= 25,50*8/24=7,4  m3 

 Vрез=22,1+7,4+54= 84 m3 

Необходимият обем резервоар е 84 m3. Селото разполага с напорен водоем 120 m3. 

В заключение са направени следните изводи: 

 Съществуващият напорен водоем – 120 m3 е достатъчен да водоснабдява селото 

 Вътрешната водопроводна мрежа е изцяло за подмяна. 

 Външната мрежа е подменена с тръби ПЕВП.   

Канализация 

Селото има напълно изградена канализационна мрежа за битови отпадъчни води и Пречиствателна 

станция. Проектите са съфинансирани по мярка 321 на „Фонд Земеделие”. Същата е въведена в 

експлоатация. 

6.1.8. Село Звездец 

Водоснабдяване 

Водоснабдителната система за с. Звездец и с. Евренозово е обща. Селата се водоснабдяват от каптаж 

”Кобарелова воденица” с гравитачен водопровод ф200-етернит с дължина 2367 m  и от каптаж „Ковач” 

с гравитачен водопровод ф80-етернит. Двата водопровода се включват в Помпена станция „Ковач” с 

коти:  /к.тер.186,40; к.ос.п.186,88/. След нея с тласкател ф160 ПЕВП водите се транспортират до ПС 

„Звездец” – ІІ подем. От помпената станция с тласкател от тръби ПЕВП ф160 до регулацията на селото 

и етернитови тръби ф 150  през  регулацията на селото до напорните водоеми с обем V=400 m3 и V=220 

m3. Хранителният водопровод от водоемите до селото е ф150-стоманени тръби. От водоема V=220 m3 

се захранва с. Евренозово чрез хранителен водопровод ф90 и напорен водоем 50 m3. В селото има 

частично изградена водопроводна мрежа, която е от етернитови тръби. 

Хидравлична оценка на съществуващата водоснабдителна система на с. Звездец. 

Жителите в село  Звездец са 486 души. Процентно временно пребиваващите са 114 души/населено 

място. Водоснабдителната норма е 130 l/p/d. Село Евренозово е VI категория 

Qср.ден = 600*130=78000 l/d = 78 m3/ден.  

Съгласно чл.6 обезпечеността на необходимото средноденонощно количество е за IІI категория 85%. 

Необходимото пожарно водно количество, съгласно Наредба № Із-1971 от 29.10.2009 г. чл.171, табл.15 

– 5 l/s до 1000 души. 

 Vрез= Vрег+ Vав+ Vпп      m3 

 Vрег=196*130*2 = 156000 л /ден. = 156 m3  

Съгласно Наредба 2, чл.4, ал.1, т.2 водоснабдителната система на населеното място е IIІ категория - за 

подземен резервоар - 30% *Vрег = 47 m3  

 Vав= 25,50*8/24=26 m3 

 Vрез=47+26+54= 127 m3 

Необходимият обем резервоар е 127 m3. Селото разполага с напорен водоем V=400 m3. 

В заключение се правят следните обобщени изводи: 

 Хидравличният капацитет на напорния водоем – 400 m3.  Необходимият обем с неприкосновен 

запас за пожарогасене е 127 m3. Резервоарът има необходимия капацитет. 

 Вътрешната водопроводна мрежа е изцяло за подмяна. 

 Външна мрежа: Тласкателят от ПС „Звездец”- ІІ подем в участъка от регулацията на селото до 

напорния резервоар е за подмяна. 

Канализация 

В селото има частично изградена канализация от „Военното поделение”, която зауства в септична яма 

и оттам в близкото дере. Септичната яма е затлачена и не изпълнява функциите си. В тази връзка 

община Малко Търново е възложила проектиране на вътрешна канализационна мрежа и 

пречиствателна станция за битови отпадъчни води на с. Звездец. Проектът е готов. Очаква се 

финансиране, за да бъде реализиран. ПСОВ е ситуирана в ПИ 010178.  
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6.1.9. Село Калово 

Водоснабдяване 

От извор „Бакърджик” при десния бряг на р. Младежка чрез етернитов водопровод ф200 с дължина 240 

m водата постъпва в черпателен резервоар V=25 m3 на Помпена станция „Калово” с коти:  / к.тер.139,66; 

к.ос.п.138,77/. Оттам чрез тласкател ф90-ПЕВП с дължина 2880 m постъпва в напорен водоем V=50 m3 

със следните характерни коти: /к.тер. 278,50;  к.вл.тр.-279,00; к.хр.276,70/. Оттам посредством Главен 

водопровод ф80-етернит с дължина 226 m се включва във вътрешната мрежа на селото. 

Хидравлична оценка на съществуващата водоснабдителна система на с. Заберново. 

Жителите в село  Калово са 33 души. На 12 села временно пребиваващите са 1500 + 300 =1800 души. 

Процентно временно пребиваващи – 1800/12=150 души/населено място. Водоснабдителната норма е 

130 l/p/d.  Село Калово е VIII категория.  

Qср.ден = 183*130=23790 l/d = 24,00 m3/d.  

Съгласно чл.6 обезпечеността на необходимото средноденонощно количество е за IІI категория 85%. 

Необходимото пожарно водно количество, съгласно Наредба № Із-1971 от 29.10.2009 г. чл.171, табл.15 

– 5 l/s до 1000 души. 

 Vрез= Vрег+ Vав+ Vпп      m3 

 Vрег=183*130*2 = 47580 л /ден. = 48 m3  

Съгласно Наредба 2, чл.4, ал.1, т.2 водоснабдителната система на населеното място е IIІ категория - за 

подземен резервоар - 30% *Vрег = 14 m3  

 Vав= 24*8/24=8  m3 

 Vрез=14+8+54= 78 m3 

Необходимият обем резервоар е 76 m3. Селото разполага с напорен водоем 50 m3. 

В заключение са направени следните изводи: 

 Хидравличният капацитет на напорния водоем e 50 m3. Необходимият обем с неприкосновен 

запас за пожарогасене е 76 m3. Резервоарът няма необходимия капацитет. 

 Вътрешната водопроводна мрежа е изцяло за подмяна. 

 Външна мрежа:   

 От каптажа до ПСт етернитов водопровод ф200 с дължина 240 m e за подмяна 

 Главен водопровод ф80 - етернит с дължина 226 m e за подмяна 

Канализация 

Селото няма изградена канализация за битови отпадъчни води. Същите се събират в попивни ями, а 

новото строителство във водоплътни подземни резервоари, които се изчерпват периодично. Няма 

проектна готовност за изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за битови 

отпадъчни води. 

6.1.10. Село Младежко 

Водоснабдяване 

В настоящия момент селището се захранва директно от съществуващ каптиран извор, намиращ се на 

склона на юг от р. Младежка. Изворът е с дебит от 6 – 11 l/s. Водата постъпва в каптажна шахта с обем 

V=5 m3 и чрез етернитов водопровод ф125 и стоманен ф89 стига до водопроводната мрежа на селото. 

Предвид смяната на начина на трайно ползуване на много от имотите и бъдещото им застрояване, както 

и голямата посещаемост в топлите сезони, този извор не може да покрие изискванията по отношение 

на необходим напор за осигуряване на нормално водоснабдяване. В селото има изградена водопроводна 

мрежа. Последната е амортизирана, технически остаряла и неотговаряща на съвременните изисквания 

и стандарти. 

В заключение са направени следните изводи: 

 Вътрешната водопроводна мрежа е с давност от над 20 г. Около 20% от мрежата е подменена от 

"ВИК” ЕАД. Останалата мрежа е за подмяна. Разработен е проект за реконструкция на 

вътрешната водопроводна мрежа на селото. 

 Външна мрежа: Хидравличният капацитет на изворът е достатъчен като дебит. 

 Напорът на водоизточника не е достатъчен за достигане на високите точки от населеното място. 

Необходимо е изграждане на нова водоснабдителна система, включваща помпена станция; 

напорен водоем на подходяща кота; подмяна на външния захранващ водопровод. 

Канализация 

Селото има частично изградена канализационна мрежа. Отпадните води се отвеждат до 

съществуващите дерета. Голяма част от имотите са със септични ями. Община Малко Търново е 

възложила проектиране на вътрешна канализационна мрежа и пречиствателна станция за битови 

отпадъчни води на с. Младежко. Проектът е готов. Очаква се финансиране, за да бъде реализиран.  

6.1.11.Село Сливарово 

Водоснабдяване 

В настоящия момент селището се захранва от каптаж в най-ниската част на селото. Чрез помпена 

станция и тласкател от тръби ф50 - ПЕВП с дължина 440 m и 200 m етернит ф80, водата постъпва в 

мрежата на селата и  Напорен водоем с обем V= 5 m3, който играе роля на контрарезервоар. Котата на 

терена на водоема е 322,00 m. Мрежата в селото е напълно амортизирана. Жителите на селото са 

постоянни - 11 души и приходящи през топлите сезони – 150 души. 

В заключение са направени следните изводи: 

 Вътрешната водопроводна мрежа е изцяло за подмяна 

 Предвид малкия обем на водоема в случаи на голяма консумация има проблем със захранването 

на питейна вода. Необходимо е изграждане на по-голям водоем и включване на нов 

водоизточник. 

 Подмяна на 200 m етернитов водопровод от ПС до водоема. 

Канализация 

Селото няма изградена канализация за битови отпадъчни води. Същите се събират в попивни ями, а 

новото строителство - във водоплътни подземни резервоари, които се изчерпват периодично. Няма 

проектна готовност за изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за битови 

отпадъчни води. 
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6.1.12.Село Стоилово 

Водоснабдяване 

В настоящия момент селището се захранва от два броя каптажи „Докузак” в землището на гр. Малко 

Търново. От каптажа посредством етернитов водопровод ф150 водата постъпва в черпателен резервоар 

на помпена станция ПС ”Стоилово”, землището на гр. Малко Търново. Тласкател от тръби ф90 – ПЕВП 

с дължина 900 m транспортира водата до изравнителен резервоар 25 m3 с коти: / к.вл.тр.-387,09; 

к.хр.385,09/. Оттам посредством етернитов водопровод ф80 водата се разпределя в селото, а при липса 

на консумация се пълни контра водоем V=120 m3 с коти /к.тер.-355,20;  к.вл.тр.-355,56; к.хр.353,56/.   В 

селото има частично изградена водопроводна мрежа. Жителите на селото са постоянни - 66 души и 

приходящи през топлите сезони – 150 души. Няма проблем със захранването на селото с питейна вода 

през натоварените консуматори месеци. 

В заключение са обобщени следните изводи: 

 Вътрешната водопроводна мрежа е изцяло за реконструкция на съществуващата и доизграждане 

на нова, която да обхване всички консуматори. 

 Подмяна на етернитовия водопровод от изравнителния водоема до селото. 

Канализация 

Селото няма изградена канализация за битови отпадъчни води. Същите се събират в попивни ями, а 

новото строителство - във водоплътни подземни резервоари, които се изчерпват периодично. По 

възлагане на община Малко Търново през 2007 г. е възложено проектиране на „Канализационна мрежа 

на с. Стоилово”. Проектът е изпълнен. Заустването на отпадните води е решено в две септични ями и 

дренажни филтри след тях преди заустването им в съществуващи дерета. Необходимо е становище на 

БДЧМ, във връзка с инвестиционното намерение.  

В следващите фази на проучване, проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на мрежите 

и съоръженията на водоснабдителната и канализационната системи се спазват изискванията на 

действащото законодателство в областта на устройство на територията, опазването на околната среда, 

вкл. адаптиране към измененията на климата, опазването на водните ресурси и техните качества.  

7. ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА  

Предложенията за развитие на електроснабдителната система в ОУПО Малко Търново са разработени 

в съответствие с изискванията на гл. 4 раздели І и ІV на  Закона за устройство на територията, 

подзаконовите актове за проектиране, изграждане и експлоатация на мрежите и съоръженията и 

Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти, обн. ДВ бр. 88/2004 г.  

7.1. Проектно решение за електрозахранване 

Перспективното развитие на ел. консумацията може да бъде прогнозирано  съобразно особеностите на 

селищната система, а именно за: 

 зони за развитие на жилищни територии 

 вилни зони 

 ваканционни селища 

 рекреационни зони 

 спорт и атракции 

 производствени дейности, биопроизводство 

В групата на комунално-битовите товари се включват: 

 Битови потребители в жил.сгради, вилни сгради, ваканционни зони 

 Комунални потребители-външно осветление, обществени сгради,  комунални предприятия, 

водоснабдяване и канализация. 

Консумацията на ел.енергия за комунално-битови нужди се определя в процент от общата комунално-

битова електроконсумация, когато не са известни доказани комунални потребители. 

В направената прогноза не са включени загубите на електроенергия от трансформиране и пренасяне, 

както и влиянието на фактора на мощността, поради ориентировъчния характер на изчислението. 

Средните плътности на върховия товар на нашите градове се взема от таблица 2.3. на изданието 

„Електрически разпределителни мрежи. Електрическо и икономическо изчисление“ (Спиров М., 

Боцов Н.; Техника, София 1974 г.) и раздел ІІ, ІІІ, ІV на Наредба № 3 ДВ бр. 90/2004 г. за устройство 

на електрическите уреди и електропроводните линии. 

Табл. 53. Нови върхови товари по населени места 

№     Населено място         Бр. ТП Нова инст.тр. мощност, MVA 

1 гр. М. Търново 11 16 

2 с. Сливарово  0 0.16 

3 с. Стоилово 0 0.06 

4 с. Визица 0 0 

5 с. Заберново 0 0,14 

6 с. Звездец 2 1,71 

7 с. Близнак 0 0 

8 с. Бяла вода 0 0.20 

9. с. Евренозово 0 0.03 

10. с. Граматиково 0 0.20 

11. с. Калово 0 0.01 

12. с. Младежко 0 0.51 

13 с. Бръшлян 0 0,10 

  Общо:13 Общо: 19,12 

7.2. Прогнозни  върхови товари по функционална принадлежност на териториите 

Общият върхов товар от нови и съществуващи товари е 30,41,MVA 

Плътността  на върховия товар ще бъде: 30,41,MVA :783,8 km2 = 0,039,MVA/km2 

Прогнозни подстанции 110/20 kV 

Съществуващите подстанции имат техническа възможност за обезпечаване на територията с 

ел.енергия, поради което не се налага при тези прогнози монтаж на нови трансформаторни мощности. 

От направените анализ, диагноза и прогноза могат да се направят следните обобщени изводи: 

Елементите и съоръженията на инфраструктурата имат оптимално разположение по отношение на 

разглежданата територия с оглед специфичното й развитие в областта на селското стопанство, 

екопроизводство и туризма. От една страна те преминават главно извън или в тила на територията, 

така, че я натоварват минимално, от друга страна-съоръженията са разположени в достатъчна близост, 

така че да осигуряват достатъчна натовареност. 
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Захранващата мрежа 110 KV е оразмерена с определен резерв за максимални товари, които  след 1990 

г. рязко са намалели. Мрежата е в добро техническо състояние и се поддържа профилактично. 

Захранващата мрежа на страна СрН-20 kV, близо 80% е изградена като въздушна. Това е предпоставка 

за чести аварии през зимните месеци, като се има в предвид по-суровия климат на територията и 

планински характер на релефа. Като цяло мрежа 20 kV е в добро техническо състояние. 

Необходимо е изграждане на нови трафопостове в новоурбанизираните зони около населените места, 

съгласно приложената таблица.  

Всички нови трафопостове да бъдат от типа БКТП с кабелно ел.захранване, включени в магистрална 

схема на населеното място. 

Повечето от трафопостовете в селата са от стар тип. С Предварителния проект на ОУПО се предлага 

същите да бъдат подновени с нов тип  БКТП. 

В с. Сливарово, с. Заберново, с. Бяла вода, с. Граматиково, с. Младежко и с. Бръшлян да се подмени 

съществуващ трансформатор с по-високи параметри, съгласно таблица № 52. 

Предлагаме да се изгражда магистрална схема на ел. захранване на новите трафопостове 20/0,4 KVA. 

С направените предложения в Предварителния проект на ОУПО Малко Търново се предполага, че 

територията ще бъде оптимално обезпечена от гледна точна на електрозахранването. 

8. ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА СИСТЕМА  

Проектните предложения за развитие на далекосъобщителната и телекомуникационната система в 

ОУПО Малко Търново се съобразяват с действащите законови и подзаконови актове  в този сектор, със 

Закона за устройство на територията по отношение на изискванията към техническата инфраструктура, 

с Наредба № 21 за правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения, със 

санитарно-хигиенните изисквания, както и с необходимостта от осигуряване на по-голяма свързаност 

на общината.  

В Окончателния проект на ОУПО Малко Търново трасетата на съществуващите кабелни съобщителни 

магистрали, независимо дали в момента се използват или не, се запазват (тези, които са изградени в 

обхватите на пътищата и през  земите от държавния горски фонд).  

Кабелните съобщителни линии, минаващи през частни имоти, по искане на собствениците на имотите 

и в съответствие със Закона за електронните съобщения и Закона за устройство на територията, 

постепенно се реконструират чрез изместването им в обхватите на пътищата или в земите на 

Държавния горски фонд – при спазване на Закона за пътищата, Наредбата за специалното ползване на 

пътищата и Закона за горите. 

Изграждането на нови електронни кабелни съобщителни линии може да става за задоволяване на 

нуждите на държавната и общинска администрации, нуждите на отделни ведомства и на 

съобщителните оператори, в пълно съответствие на посочените по-горе нормативни документи. 

Изграждането на нови електронни кабелни съобщителни линии между отделните селища и селищни 

образувания да става в обхватите на пътищата или през държавните горски терени при спазване 

изискванията на Закона за горите и Закона за пътищата при условията за специалното им ползване 

Кабелните електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура да се означават с трайна 

маркировка с реперни стълбчета и сигнална лента. 

След приемане и одобрение на ОУП на Община Малко Търново, всички съобщителни оператори, 

администрации и ведомства следва да се придържат към определените инфраструктурни коридори 

(полоси) и стриктно да спазват нормативните разпоредби, имащи значение при проектиране, 

изграждане, реконструкция и експлоатация на съобщителната инфраструктура.  

В приложената схема на Електронната съобщителна мрежа са показани  трасетата на съществуващата 

съобщителна мрежа и е дадено предложение за трасета на бъдещи междуселищни линии. На схемата 

са показани трасета само от едната страна на пътното платно – при необходимост, в зависимост от 

ситуацията, при изготвяне на работни проекти може да се заема участък от обхвата на пътя и от другата 

страна на платното. Въпреки че се преминава все повече към мобилни и сателитни комуникации, тези 

трасета в бъдеще могат да са необходими за нуждите на Общината, държавната администрация, 

специализираните ведомства, а също и за нуждите на евро-атлантическата общност, чийто член е 

страната ни 

9. ПРОГНОЗА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕСКОТО И ПРОСТРАНСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ И МЕРОПРИЯТИЯ ЗА 

ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА, ПРЕДВИДЕНИ С ОУПО МАЛКО ТЪРНОВО  

Общината е в много добро екологично състояние, тъй като липсват значими замърсители на околната 

среда, а производствената дейност е силно ограничена. Състоянието на отделните компоненти също е 

много добро. Цялата територия на общината е под действителна природозащита според разпоредбите 

на ЗООС, ЗЗТ и ЗБР. При това положение, първостепенна  цел на ОУПО  Малко Търново е запазване 

на състоянието на околната среда. Допълнителна цел, където е възможно, ще бъде  и подобряването  на 

състоянието на отделните компоненти. 

В  ОУПО са отчетени тези специфики, а планът  е разработен в съответствие с изискванията за опазване 

на защитените територии и защитените зони. Предлаганите действия и мероприятия са съобразени с 

огромното биологично разнообразие, консервационна значимост и статут на територията. 

Устройствените дейности предполагат минимално вмешателство в околната среда, единствено с цел – 

подобряване на благоустроеността на селищната мрежа и инфраструктурата. Предлаганите дейности 

за развитие на общината са от най-нисък санитарен клас - незамърсяващи или слабо замърсяващи, при 

задължително предвидени пречиствателни съоръжения или действия за ограничаване и неутрализиране 

на вредното въздействие върху околната среда. Поради всичко това не се очакват вредни въздействия 

от реализирането на предвижданията на Общия устройствен план на община Малко Търново върху 

компонентите на околната среда, върху ландшафта, културното и природното наследство, върху 

здравно-хигиенните условия, здравето на хората и биоразнообразието. Това се обосновава 

допълнително със следните факти: 

 Общият устройствен план на община Малко Търново се изготвя съгласувано с проекта на Плана 

за управление на Природен парк „Странджа“ и с Дирекцията на природния парк; 

 Той се придружава от Оценка за съвместимост и Екологична оценка, за които са проведени 

множество консултации между екипите, с Възложителя, с компетентните органи и със 

заинтересовани лица, за да се проверят всички идеи за постигане на екологичните цели на плана; 

 В Окончателния проект са отстранени всички предложения, които са неприемливи от гледна 

точка на социални, екологични, естетически и икономически цели и приоритети, отдалечени са 

от урбанизираните територии на населените места и тяхната инфраструктура и попадат върху 

защитени местообитания, ливади и пасища; 



 

98 
 

 

 ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО, ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ 

 Информацията, въз основа на която се формират отделните проектни идеи, е систематизирана в 

ГИС за целите на ОУПО, във формат и координатна система,  съпоставими с използваните 

такива от повечето държавни институции, а данните, с които се работи, са от надеждни и 

официални източници, поради което не съществува риск за технически грешки. Това се отнася 

най-вече за пъстрата мозайка от ценни местообитания с техните координати, с които се 

съгласуват всички промени в предназначението на терените. 

Всички конкретни предложения за развитие и устройство на териториите са насочени към подобряване 

състоянието на околната среда и съживяване на общината. Най-важните екологични мероприятия са 

свързани с подобряване на инфраструктурата на общинската територия и в частност на екологичната 

инфраструктура. С ОУПО се предлага рехабилитация на съществуващите ВиК мрежи и изграждане на 

нови, изграждане на ПСОВ за гр. Малко Търново, локални пречиствателни съоръжения и модулни 

пречиствателни станции за новите и съществуващи обекти на туризма и в населените места. 

Пречиствателните станции за отпадъчни води се изграждат с необходимите СОЗ. 

С ОУПО се предлага рехабилитация и ремонт на пътната и уличната мрежа. Подобряването на 

пътищата ще намали задръстванията и запрашаванията и по този начин ще намали замърсяването на 

атмосферния въздух и ще повиши неговото качество, комфорта на пътуване и качеството на живот. 

Предвижданията за създаването на зелени/сини коридори по поречията на всички постоянно течащи 

реки през територията на общината ще запази техните екосистеми, ще спомогне за ограничаване на 

замърсяването на водите, ще подобри условията за съхраняване и повишаване на биологичното 

разнообразие, ще намали риска от наводнения. 

Рекултивацията на нарушени терени от добивна дейност, от природни явления и бедствия, на основата 

на биологични принципи и мерки, ще спомогне за възстановяване на релефа, почвите и растителността, 

оттока на водите, а оттам и на естетическите качества и биологичната фиторазнообразие.   

Усвояването на терени само по регулационните граници на населените места, в близост до 

съществуващата транспортно-комуникационна инфраструктура, предимно върху необработваеми земи 

или върху изоставени стопански и производствени терени ще опази горите и ливадите в тях и ценните 

екосистеми, ще ограничи разходите на общината за изграждане на техническа инфраструктура. 

С ОУП на община Малко Търново се предлага повишаване на благоустроеността на селищата чрез 

изграждане, реконструкция и поддържане на зелената система – зелените площи и градините, 

гробищните паркове и зоните за спорт. Използването на подходящи терени за отдих и спорт, за 

озеленяване и атракции ще повиши разнообразието от дейности, подобряващи качеството на живот и 

човешкото здраве, ще повиши относителния дял на озеленените пространства в урбанизираните 

територии, а оттам и всички останали параметри на микроклимата. 

Предложенията за интегрирано обновяване и пълна реконструкция на жилищни терени, застроени с 

панелни сгради преди повече от 50 години в най-големите населени места – общинския център, селата 

Звездец и Граматиково, ще подобри качеството на средата за обитаване, енергийната ефективност на 

сградите и естетическите характеристики на приемните пространства на тези селища. Важно значение 

за подобряване на екологичното състояние и особено за качествата на атмосферния въздух и 

ограничаване на разходите има провеждането на мероприятия по енергийна ефективност и в 

обществения сектор – административни сгради, учебни и детски заведения, улично осветление и др.  

Предложенията за развитие на рекреационни, вилни и обслужващи зони са съобразени с Плана за 

управление на риска от наводнения (ПУРН, 2016 – 2021 г.), приет на 29.12.2016 г. с решение на 

Министерски съвет, с идентифицираните в него застрашени зони по поречието на р. Младежка и с 20 

годишната вълна.  

Избраните устройствени показатели за отделните видове устройствени зони, близки до минималните 

граници на нормативно определените ще спомогне за опазване на културните ландшафти и за 

съхраняване на хармоничното взаимодействие между човека и природата. 

Тези, както и много други аргументи, посочени към всяко проектно предложение на ОУПО, доказват 

професионалното отношение на авторския колектив към поставените екологични цели и задачи, които 

са подчинени на водещите принципи за устойчивост на средата. Предлаганите действия ще подобрят 

екологичната обстановка в общината, ще са дългосрочни и с положително въздействие. Временно, 

отрицателно, обратимо въздействие ще се наблюдава само в периода на извършване на строителни или 

ремонтни дейности. 

За опазването на околната среда и за подобряване на качеството й в Окончателния проект на ОУП са 

отразени допълненията към Доклада за ЕО, както и необходимите мерки и условия от  препоръките в 

постановеното Становище по екологична оценка № БС 3.4/22.12.2017 г. на РИОСВ Бургас: 

 Разглеждане на алтернативи при определяне на местата за заустването на води от ПСОВ, за да 

се избягват територии с природни местообитания в защитени зони и с характеристики на 

такива, включени в Приложение I на Директива 92/43/EEC, както и в близост до тях, извън 

границите на защитените зони 

 Осигуряване на необходимите СОЗ до всяка новопредвидена ПСОВ съгласно изискванията на 

нормативната уредба (Наредба № РД-02-20-8 за проектиране, изграждане и експлоатация на 

канализационни системи, обн. ДВ. бр. 49/04.07.2013 г.). 

 Спазване на забраните и ограниченията за изпълнение на дейности в зоните за защита на 

питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около 

водовземните съоръжения/системи съгласно нормативната уредба.   

 Спазване на приложимите мерки, заложени в ПУРБ и ПУРН в Черноморски район за басейново 

управление на водите, включително и мерките от ЕО на ПУРБ 2016-2021 г. и ПУПН 2016-2021 

г. за постигане на целите за опазване на водните тела в района в компетентността на общината. 

Подобряването на състоянието на околната среда не е възможно да стане единствено с устройствените 

мерки, заложени в ОУПО. Ще бъдат необходими и административни мерки за регулиране на 

незаконния дърводобив и свързаните с дърводобивната дейност нарушения на почвената покривка, 

износване на пътищата и тяхното замърсяване и впоследствие запрашаване от използването на 

тежкотоварни транспортни средства. 

Разчита се на повишаване на контрола от страна на общината и другите контролни органи относно 

брането на билки, късането на цветя, бракониерството, дивото къмпингуване, паленето на огън на 

необозначени места и т.н. 

Необходими са и мерки за повишаване на екологичната култура, особено сред малцинствените групи 

предвид на обявената природозащита на цялата общинска територия. Минималният брой население, 

дори и в перспектива, липсата на замърсяваща промишлена дейност, неголемият брой стопански 

животни, липсата на големи животновъдни ферми, както и предвидените екологични мерки, очертават 

благоприятна екологична среда за общината при прилагането на ОУПО. 
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IV. ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОУПО МАЛКО ТЪРНОВО 

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) Настоящите правила и нормативи са разработени на основание чл. 23, ал. 2, т. 15, буква з от 

Наредба № 01/8 за обема и съдържанието на устройствените планове (обн. ДВ бр. 57/2001 г.). Те 

уреждат устройството на територията на община Малко Търново в административните й граници.  

(2). В съответствие с разпоредбата на чл. 104, алинея 2. от Закона за устройството на територията (обн. 

ДВ бр. 1/2001 г.), настоящите ПРАВИЛАТА И НОРМАТИВИ са неразделна част от Общия устройствен 

план на община Малко Търново. 

Чл. 2. Целта на ПРАВИЛАТА И НОРМАТИВИТЕ е да осигурят необходимите условия за по-

нататъшното комплексно и устойчиво развитие и ефективно функциониране на общинската територия 

и за опазване на природното и културно наследство, като и да  създадат основа за подобряване 

качеството на средите за обитаване, труд и отдих на жителите и посетителите на  община 

Чл. 3. Участници в устройствения процес по прилагане на ОУП на община Малко Търново са: 

 Общински органи на управление; 

 Органи на експертиза; 

 Органи на контрол; 

 Физически и юридически лица. 

Правомощията и инициативите по прилагане на ОУП  на община Малко Търново са законово 

определени и всички последващи действия се съобразяват с това. 

Глава втора 

ЗОНИРАНЕ И УСТРОЙСТВЕНИ РЕЖИМИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

РАЗДЕЛ I.  ЗОНИРАНЕ, РЕЖИМИ 

Чл. 4. С одобряването на ОУП на община Малко Търново и правилата и нормите към него, 

предлаганото зониране, като характер на застрояване и нормите към съответните зони, стават 

задължителни по отношение прилагането му. 

(1). При възлагане и изработка на общи и подробни устройствени планове за отделни населени места 

на общината, както и територии с рекреационно предназначение, трябва, в изготвеното за случая 

задание за проектиране, залегналите правила и норми на застрояване да отговарят на тези, предвидени 

в ОУП, които са съобразени с Проект на „План за управление на природен парк Странджа“. 

(2) Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, за които се изисква провеждане на 

процедура по ЕО/ОВОС по реда на Глава Шеста от ЗООС и/или на процедура по оценка на степента на 

въздействие с предмета и целите на опазване на защитени зони (по реда на чл. 31 от Закона за 

биологичното разнообразие) и поднормативната уредба към тях, се одобряват по реда на съответния 

специален закон само след произнасяне с акт за съгласуване от компетентните органи по околна среда 

и при съобразяване с препоръките от извършените оценки, както и с условията в съответния акт.   

Чл. 5.  Зоните с определен режим на ползване и застрояване в зависимост от специфичното си 

предназначение биват: 

(1) Универсална жилищна зона - Ж, включваща следните разновидности със съответните норми: 

Разновидност на жилищната 

устройствена зона 

Плътност на 

застрояване Пзаст. в % 

Интензивност на 

застрояване - Кинт. 

Необходима 

озеленена площ 

Позел. в % 

Жм - в съществуващите граници 

на населените места 

до 60 

 
1.0 мин.40 

Жм1 - територии извън 

регулация на гр. Малко Търново 
до 30 0.6 мин.60 

Жм* - за съществуващо 

застрояване в населени места, 

изключено през годините от 

регулация 

до 20 0.4          мин.60 

 

(2) Смесени устройствени зони – Смф 

Разновидност на смесена 

устройствена зона 

Плътност на 

застрояване Пзаст. в % 

Интензивност на 

застрояване - Кинт. 

Необходима 

озеленена площ 

Позел. в % 

Смф1 - за обществено 

обслужващи и производствено-

складови функции 

до 40 До 0.8 мин.50 

Смф2 - обществено 

обслужващи, рекреационни и 

био земеделие и 

животновъдство 

до 20 0.4 мин. 60 

 

(3) Производствени територии – П 

Разновидност на устройствена 

зона 

Плътност на 

застрояване Пзаст. в % 

Интензивност на 

застрояване - Кинт  

Oзеленена площ 

Позел. в %. 

Ппс - предимно складови и 

логистични функции 
до 40 0.4 мин. 40 

Ппч  - за безвредни 

производства 
до 40 0.4 мин. 40 

 

(4) Териториите за рекреационни дейности от вида: 

Разновидност на устройствена 

зона 

Плътност на 

застрояване Пзаст. в % 

Интензивност на 

застрояване - Кинт. 

Oзеленена площ 

Позел. в % 

Ок  - рекреационна 

устройствена зона, 

предназначена за курорт и 

допълващи го дейности  

до 30 до 1.0 мин.50 

Ов – рекреационна зона за 

вилен отдих 
до 20 0.4 мин. 50 

Од - зона за други 

рекреационни дейности/етно 

селища, атракции, лагери и 

къмпинги 

до 20 0.2 мин. 70 

 

(5) Зона с обществено обслужващи функции  
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Разновидност на устройствена 

зона 

Плътност на 

застрояване Пзаст. в % 

Интензивност на 

застрояване - Кинт. 

Oзеленена площ 

Позел. в % 

Оо – Зона с обществено 

обслужващи функции 
до 20 0.2 мин.60 

 

(6) Устройство на озеленени територии с атракции– Оза – оразмеряват се съгласно предвижданията на 

Подробен устройствен план. 

Чл. 6. Териториите с общо предназначение биват горски и земеделски територии, територии за водни 

площи и течения, за транспорт и комуникации и техническа инфраструктура.  

(1) Горските територии - са възстановените по плана за гороразделяне поземлени имоти, държавна, 

общинска и частна собственост. 

(2) Земеделските територии – териториите съгласно КК и КВС. 

Опазването на ландшафта и необходимите ландшафтноустройствени мероприятия за територията на 

Общината, със статут по Закона за защитените територии (обн. ДВ бр. 133/1998 г.) и Закона за 

биологичното разнообразие (обн. ДВ бр. 77/2002 г.) се извършват съобразно предвижданията на 

съответния План за управление. 

(3) Територии за транспорт и комуникации са част от съществуващите пътища от републиканско, 

общинско и местно значение и се оразмеряват съгласно Закон за устройство на територията, Закон за 

пътищата (обн. ДВ бр. 26/2000 г.), Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните 

видове територии и устройствени зони (обн. ДВ бр. 3/2004 г.) , Наредба № 1 за проектиране на пътищата 

(Обн. ДВ. бр.47/2000 г.) и  Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно–транспортните 

системи на урбанизираните територии (обн. ДВ бр. 86/2004 г.) 

(4) Водни площи са съществуващите водни течения и площи.  

(5) Територии  за техническа инфраструктура (Ти) - са групираните имоти и части от тях за разполагане 

на линейните и площни обекти н а системите за водоснабдяване и канализация, електроснабдяване, за 

сметосъбиране и др. 

(6) Териториите, с право на смяна на предназначението (ДопПр) . Те се усвояват след доказана 

необходимост и инициатива на собствениците. 

(7) Територии за рекултивация (Тр) обхващат увредените територии от добивна дейност, от депониране 

на битови или производствени отпадъци или от други антропогенни дейности и/или от негативни 

явления (свлачища, срутища) които подлежат на рекултивация. 

Чл. 7. Терени с обекти на културно-историческото наследство се устройват съобразно изискванията и 

определените от ЗКН. 

Чл. 8.  Допустимите и недопустимите дейности за всички устройствени зони се подчиняват на ЗУТ,   

наредбите на МРРБ, законовите и подзаконовите актове, издадени от МК, МОСВ и МЗ. 

Глава трета 

 ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ   

Чл. 9. Общината може да придобива имоти – собственост на физически и юридически лица, за 

устройствени нужди, породени с ОУП на община Малко Търново при наличие на ОУП или подробен 

устройствен план, разработен в съответствие с ОУП на Община Малко Търново. 

(1). Придобиването на имоти става в съответствие с  чл. 205 от ЗУТ. 

Чл. 10.  Комуникационно-транспортната и инженерните мрежи в извънселищната територия се 

проектират и изпълняват след наличието на одобрени идейни и работни проекти и техните разчети, 

съобразени с предписанията на ОУП на община Малко Търново и се предхождат от процедури по 

ОВОС. 

Чл. 11.  Общият устройствен план на община Малко Търново може да бъде изменен само в 

случаите, предвидени в чл.134 (1) от ЗУТ. 

Глава четвърта 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 12. Настоящите правила и нормативи за прилагане на ОУП на община Малко Търново не отменят 

действащите общи нормативни актове в областта на устройство на територията и други такива, 

свързани с тази материя. 

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Общият устройствен план на община Малко Търново се съобразява с действащите законодателни, 

нормативни и стратегически документи, като се опитва да съчетае по най-добрия начин предложенията 

за развитие на територията с опазването на природните и културни ценности.  

Окончателният проект се изготвя в условията на една усложнена процедура по съгласуване и 

одобряване и постоянно нарастващи изисквания към неговите обем и съдържание.  Екипът се е опитал 

да намери оптимално решение за съвместяване на различните интереси и да предложи на община 

Малко Търново един работещ документ. Този документ бе подложен на обсъждане, съгласуване и 

одобряване в предходната фаза, за да може след отразяване на препоръки и забележки, да получи своя 

завършен вид като Окончателния проект.  

Неразделна част от Общия устройствен план на община Малко Търново са Оценката за съвместимост 

и Екологичната оценка, за които има положителни становища от РИОСВ Бургас (изх. № БС 3-

4/22.12.2017 г.). Предписаните мерки, гарантиращи опазването на отделните компоненти на околната 

среда, здравето на населението, материалните активи, недвижимото културно наследство, ландшафта 

и биоразнообразието са взети под внимание в Окончателния проект. Те са задължителни за следващите 

фази на подробно устройствено планиране и инвестицинн проектиране и в процеса на пролагане на 

плана.   

Изпълнението на ОУПО Малко Търново се отчита с ежегодни доклади на кмета на общината за 

изпълнението на плана, изготвени съгласно изискванията на чл. 127 ал. 1 на ЗУТ. Неразделна част от 

тези доклади са и разделите за изпълнение на предписанията на Екологичната оценка, които се 

представят в РИОСВ Бургас не по-късно от 01 юли всяка следваща година.  
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VІ. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

ЗАКОНОВИ И НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 

1. Закон за биологичното разнообразие, обн. ДВ бр. 77/2002 г. 

2. Закон за водите, обн. ДВ бр. 67/1999 г. 

3. Закон за горите, обн. ДВ бр. 19/2011 г. 

4. Закон за държавната собственост, обн. ДВ бр. 44/1996 г. 

5. Закон за електронните съобщения, обн. ДВ бр. 41/2007 г. 

6. Закон за защитените територии, обн. ДВ бр.  133/1998 г. 

7. Закон за културното наследство, обн. ДВ бр. 19/2009 г. 

8. Закон за лечебните растения обн. ДВ бр. 29/2000 г. 

9. Закон за местното самоуправление и местната администрация, обн. ДВ, бр. 77/1991 г. 

10. Закон за общинската собственост, обн. ДВ бр. 44/1996 г. 

11. Закон за опазване на околната среда, обн. ДВ бр.91/2002 г. 

12. Закон за пътищата, обн. ДВ бр. 26/2000 г.  

13. Закон за регионалното развитие, обн. ДВ бр.  50/2008 г. 

14. Закон за социалното подпомагане, обн. ДВ бр. 56/1998 г. 

15. Закон за управление на отпадъците, обн. ДВ бр. 86/2003 г. 

16. Закон за устройство на територията, обн. ДВ бр.1/2001 г. 

17. Инструкция за строителство на оптични кабелни линии; БТК, София 2001г. 

18. Наредба № 35/30 ноември 2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и 

въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им 

инфраструктура, обн. ДВ бр. 62/2001 г.  

19. Наредба № 1 за проектиране на пътищата обн. ДВ. бр.47/2000 г.  

20. Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни 

системи, обн., ДВ, бр. 34/2005 г. 

21. Наредба № 5/23 юли 2009 г. за реда и начина за определяне на размера, разположението и 

специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, 

съоръжения и свързаната с тях инфраструктура, обн. ДВ, бр.63 / 07.08.2009г. 

22. Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони, обн. ДВ бр. 3/2004 г.   

23. Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно–транспортните системи на 

урбанизираните територии, обн. ДВ бр. 86/2004 г. 

24. Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове обн. ДВ бр. 57/2001 г. 

25. Наредба за обхвата, структурата, съдържанието и методологията за изработване на плановете 

за опазване и управление на единичните или груповите недвижими културни ценности, обн. 

ДВ, бр.19/2011 г 

26. Наредба № 8/28 юли 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и 

съоръжения в населени места, обн. ДВ бр. 72/1999 г.  

27. Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки, обн. ДВ, бр. 85/2012 г 

28. Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в 

земетръсни райони Обн., ДВ, бр. 13/2012 г.;  

29. Наредба за специално ползване на пътищата, обн. ДВ бр.79/17.09.2008 г. 

30. Правилник за защита на съобщителните линии от опасно и смущаващо електромагнитно 

влияние на електропроводните линии и допустимите минимални сближения – Д-06-002. 

31. Правилник за прилагане на Закона за пътищата обн. ДВ бр.79/2008 г. 

СТРАТЕГИИ, ПРОГРАМИ, ПЛАНОВЕ, ПРОЕКТИ 

1. Анализ на икономическото и социално развитие на община Малко Търново за 12-те населени 

места на общината без гр. Малко Търново, 2013 г. Изпълнител Географика ООД, Достъпен на 

http://www.malkotarnovo.org/new/attachments/article/275/Socialno-

ikonomicheski%20analiz%20Malko%20Tarnovo.pdf 

2. Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Малко Търново до 2020 г. Достъпен 

на http:// www.malkotarnovo.org/.../izgotvyane-na-integriran-plan-za-gradsko-va... 

3. Концепция за идентифициране и приоритизиране на нуждите от инвестиции в публична 

инфраструктура в селски райони за периода 2014 - 2020 г., Национален център за 

териториално развитие ЕАД, София,  2014  

4. Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., София, 2012 

Достъпна 

на http://www.bgregio.eu/media/files/Programirane%20&%20ocenka/Programirane%202014-

2020/NKPR%20proekt.pdf  

5. Национална програма за развитие “България 2020”, 2012 Достъпна на 

http://www.president.bg/docs/1352306368.pdf 

6. Национална стратегия за регионално развитие на Република България 2012 – 2022 г., МРРБ, 

София, 2012 Достъпна на http://www.strategy.bg/publicconsultations/View.aspx?lang=bg-

BG&Id=598 

7. Областна стратегия за развитие на Област Бургас за периода 2014-2020 г. Достъпна на 

http://bsregion.org/uploads/files/strategy_burgas_-14.10.2013.docx 

8. Общински план за развитие на Община Малко Търново за периода 2007 – 2013 г. 

9. План за управление на Природен парк „Странджа“, проект 2013 г., колектив на Българо-

швейцарска Фондация Биоразнообразие с ръководител Петко Цветков 

10. Регионален план за развитие на Югоизточен район за периода 2014-2020 г., Достъпен на 

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=521 

11. Стратегия за природосъобразен туризъм в ПП “Странджа”, проект 2014 г. на колектив с 

ръководител доц. Д-р Стоян Маринов, Достъпна на 

http://www.strandja.bg/.../VK_13.01.2014_Tourism_Strategy_PP_Strandja_20. 
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