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АНОТАЦИЯ
Общинската програма за опазване на околната среда /ОПООС/ е
създадена в отговор на обществената потребност от осъществяване на
планова, открита и предсказуема политика в областта на околната среда.
Настоящата програма и плана за действие са разработени от общинска
администрация. При изготвянето им бяха привлечени експерти и консултанти от
различни сектори, организации и институции, които дадоха своя неоценим
принос за качеството на аналитичните и прогнозни материали, без които
създаването на този стратегически документ би било невъзможно.
Проектът е важна част от общинската стратегия за развитие. Ценна
помощ чрез предоставянето на информация, мнения и предложения оказаха
Държавно горско стопанство град Малко Търново; Държавно горско стопанство
с. Звездец; Държавна ловно стопанство с. Граматиково; Дирекция „Общински
гори” към Общинска администрация; ВИК Бургас и др. институции.
ОСНОВАНИЕ
Програмата е разработена в съответствие с чл. 79, ал. 1 от Закона за
опазване на околната среда. Тя е изготвена в съответствие с Указанията на
Министерството на Околната среда и водите от месец ноември 1999г., относно
структура и съдържание на общинските програми за опазване на околната
среда.
Основната мисия на тази програма е да спомогне за създаването на
оптимална екологична обстановка в района на Община Малко Търново,
осигурявайки интегрирано опазване на околната среда. В този аспект
програмата е подчинена на следните фундаментални изисквания:
∗ Устойчиво развитие на регионалната единица;
∗ Предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве и околната
среда;
∗ Умело използване на пазарните условия и насочване на частните
интереси към отстраняване на негативните последици и преди всичко към
създаване на интерес за превантивни мерки;
∗ Намаляване на вредните въздействия върху компонентите на околната
среда в резултат на природни процеси и явления;
Оптимално използване на природните ресурси и енергия
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Програмата си поставя няколко основни цели:
• Да акцентира върху най-важните екологични проблеми на общината
• Да идентифицира и анализира проблемите в областта на околната среда
на територията на общината, да установи причините и да предложи
решения и действия за тяхното преодоляване.
• Да открои приоритетите в разглежданата област и да стикова общинските
мерки с националните програми и стратегии.
• Да обедини усилията на общинските органи, държавни институции,
населението, НПО и предприятията на територията на общината за
решаване на проблемите.
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• Да аргументира проектите на общината, които тя ще предложи за
финансиране.
• Да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси, като
ги съсредоточи за решаване на най-приоритетните проблеми.
Програмата

е

динамичен

и

отворен

документ.

Тя

ще

бъде

периодично допълвана съобразно настъпилите промени в приоритетите
на общината, в националното законодателство и други фактори със
стратегическо значение.
Избрания подход за разработването на програмата съответства на
изготвените от изследователски екип и одобрени от Висшия експертен съвет на
МОСВ методически указания. Основният използван апарат в разработката е
стратегическо планиране, почиващо на SWOT анализ.

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
БО

Битови отпадъци
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ГПСОВ
ДБ
ЕС
ЕФРР
ЗОП
ЗООС
ЗУО
ПУДООС
ИСПА
ИУМПС
МЗГП
МОСВ
НСИ
ОА
ОП
ОПУО
РИОСВ
ТБО
УО

Градска пречиствателна станция за отпадъчни води
Държавен бюджет
Европейски съюз
Европейски фонд за регионално развитие
Закон за обществените поръчки
Закон за опазване на околната среда
Закон за управление на отпадъците
Предприятие за управление на дейностите по опазване на
околната
среда към МОСМ
Инструмент за структурни политики за присъединяване
Излезли от употреба моторни превозни средства
Министерство на земеделието горите и продоволствието
Министерство на околната среда и водите
Национален статистически институт
Общинска администрация
Обществена поръчка
Общинска програма за управление на отпадъците
Регионална инспекция по околната среда и водите
Такса за битови отпадъци
Управление на отпадъците

АНАЛИЗ НА СРЕДАТА
ПРИРОДО-ГЕОГРАФСКИ И ТЕРИТОРИАЛНО–АДМИНИСТРАТИВНИ
ФАКТОРИ НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
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Географско разположение
Община Малко Търново е разположена в южната част на Бургаска област
и попада изцяло във вътрешна Странджа. Площта й е 798,5кв.км.. Тя е третата
по големина община в Бургаска област. Граничи с общините: Средец, Созопол,
Приморско и Царево, а на юг с Република Турция.

През

общината преминава международен път, който е най-краткия път свързващ
страните от Европа с Близкия Изток. На територията на страната се намира и
ГКПП Малко Търново.
Община Малко Търново попада изцяло на територията на Природен парк
„Странджа”.
Релеф
Релефът на общината е хълмист и нископланински. Около 38% от
територия е с надморска височина - 0-200 м, 60% - 200-600 м, и около 2% над
600 м. Най-широко са разпространени територии с н.в. между 200 и 300 м.
Най-висок връх на територията на общината в българската част на
Странджа е вр.Градище – 710 м н.в., разположен на югозапад от Малко
Търново. Открояват се и върховете Ехичкиите – 491 м н.в., Босна – 453 м н.в. и
Папия – 502 м н.в.
Вертикалното разчленение на релефа в общината е 50-200 м/км2, като
преобладава 50-100 м/км2, което съответства на ниската издигнатост на
територията. Хоризонталното разчленение обаче е сравнително голямо - 1.03.0 км/км2, като преобладава 2.0-2.5 км/км2, което е идентично на това в
средновисоките и високите планини в страната. Това допълва извода, че
въпреки малката си надморска височина, релефът на територията на общината
е силно раздвижен и атрактивен.
Характерни за територията ни са заоблените форми, стръмните и врязани
речни долини, на места ждрелоподобни (р.Велека, р.Младежка). Речните
тераси са развити относително слабо и на места фрагментарно. Карстовият тип
релеф е характерен за онази част от общината, която е изградена основно от
карбонатни скали. Той е проявен като повърхностен и дълбочинен карст с
разнообразни форми: кари, въртопи, понори, каверни и различни по големина и
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сложност пещери. Известни спелеорайони са с.Младежко, с.Бръшлян,
местността Узунбуджак, гр.М.Търново, с.Бяла вода и др.
Поради високата залесеност на територията и наличието на устойчиви магмени
скали денудационно-ерозионните процеси като цяло са слабо развити. Същата
се отличава със сравнително добра устойчивост на абразията.
Свлачищните явления са характерни за сравнително малко терени. Ясно
проявени срутища и каменопади могат да се наблюдават само по найстръмните скални откоси (по северните части на Босненския рид, по склоновете
на Малкотърновския плутон и др.)
Климат
Според климатичното деление на страната Община Малко Търново
попада в Южнобългарската подобласт със Странджански климатичен район.
Климатът в общината се формира под континенталното влияние от запад и
север, черноморското влияние от изток и средиземноморското от юг. Като цяло
странджанският климат има преходно-средиземноморски характер – зимен
максимум и летен (августовски) минимум на валежите и сравнително високи
средногодишни температури.
Тук валежите са по-високи, със специфично разпределение по месеци, а
отделни участъци са характерни с чести мъгли. Поради липса на ефикасна
защита за студените нахлувания от север и северозапад в Странджа се явяват
и доста резки застудявания.
В най-общ план климата е с подчертан зимен валежен максимум и е под
влияние на Средиземноморието, докато във високите части на планината и в
тези на северозапад по границата с Турция се очертава втори максимум през
май-юни, като резултат от континенталното влияние.
Анализът на информацията по климатични елементи показва следните
особености:
Районът се характеризира с най-високи стойности на годишния
радиационен баланс в страната – 57 ккал/см2.
Най-високите януарски температури на въздуха отчитани в ст.М
Търново достигат до 1.4оС. Измерените абсолютни минимални температури на
въздуха са едни от най-високите за страната: минус 22.3оС за ст.Малко
Търново. Тези достигнати минимуми са ограничение за разпространението на
субтропични култури от други региони на същата географска ширина (Кавказ).
Максималните температури достигат високи граници – над 40 оС.
Продължителността на периодите с устойчиво задържане на температурите
на въздуха над 5 оС и 10 оС , както и късното настъпване на първия есенен мраз
(най- рано на 7 октомври) и сравнително ранното прекратяване на последния
пролетен мраз (около 6 май) създават условия за виреене на множество
топлолюбиви растения.
Районът се характеризира със сравнително висока за надморската си
височина средна годишна влажност на въздуха (ст.М.Търново – 75%). Като
цяло валежите са над средните за страната. Отчетената средна годишна сума
на валежите е 859 мм в Граматиково и 969 мм в Малко Търново.
Проследяването на данните за валежите през последните 15 години показва
общо намаляване на сумата на валежите с 15% и продължителни летни и
зимни засушавания. По официални данни средният годишен брой на дните със
снежна покривка се колебае между 20-50 дни. Максималната височина на
снежната покривка е измерена в гр.Малко Търново през януари – 120 см.
Първата дата на появяване на снежната покривка е 15-16-ноември, а
последната дата на изчезването и е 3-20 април.
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Ветровият режим в района се характеризира с преобладаващи северни
ветрове.
В биоклиматично отношение проучваният регион крие значителни ресурси за
климатолечение. Направени са пълни изследвания на климата в района на
М.Търново, които дават основание за развитие на традицията в
климатолечението на алергични и белодробни заболявания, а самият град да
бъде обявен за планински климатичен курорт от местно значение.
Полезни изкопаеми
Минералните богатства с които разполага Община Малко Търново се
поделят на рудни полезни изкопаеми – медни, медно-железни, медно-оловно
цинкови, железни и медно-полиметални руди, съдържащи редки и благородни
метали; нерудни и минерални води. Основните находища са : на рудни
полезни изкопаеми – Малко Търново – участъци Бърдце, Пропада, Младеново
и Граматиково – участък Граматиково; на мрамори – находища Малко Търново,
Сираково и участъци Шаренково, Сушица-Пропада, Бръшлян; на гранитоиди –
участък Сливарово и Дядов окуш; на кварц–фелдшпатови аркозни пясъчници –
участък Гарваница. Варовиците от цяла Странджа са предмет за добив на вар и
суровина – голямо находище има около гр. Малко Търново. Района около
Малко Търново и с.Звездец е богат на суровини от аркозни пясъчници и стари
гранити, необходими за керамичната и порцелановата промишленост.
Почви
Територията на Община Малко Търново попада в Средиземноморската
почвена област на Европа и е част от Странджанската почвена провинция на
Балкано- Апенинската подобласт.
Почвообразуването в Странджа е под влияние на особеното съчетание
на характерния за Странджа климат, уникалната горскодървесна растителност,
извънредното разнообразие от коренни и почвообразуващи скали,
ридовохълмистия нископланински релеф с голяма разчлененост, гъсто
разклонена хидрографска мрежа с къси склонове и доминиращи припечни
изложения.
В състава на почвената покривка се наброяват 7 почвени типа от 22,
известни в България. Те са съставени от 12 подтипа с множество комбинации
от асоциации, фази и разновидности. 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.
Наносни почви– (Алувиални)
Условията в парка не благоприятстват развитието на обширни площи
този тип почви, поради което те заемат едва 4.09% от неговата обща площ.
Представени са от два подтипа – алувиално-ливадни и алувиално-делувиални
почви.
Алувиално–ливадните
почви
(Eutric
Fluvisols,
FLe)
са
поразпространеният подтип. Алувиално-делувиалните почви (Dystric FluvioColluviosols) имат малка разпространеност в парка, като се срещат главно по
средното и горното течение на р.Велека и в долината на р.Младежка. Тези
почви се намират в начална фаза на почвообразуване. Бедни са на хумус и се
характеризират с ниско плодородие и биоразнообразие.
Плитки почви (Leptosols, LP)
9

Почвите от този тип се намират в примитивен стадий на развитие. Площта
им представлява 10.0% от площта на общината. Тези почви с топлия си и сух
педоклимат са характерни само за европейските средиземноморски региони.
Профилът им е с прост строеж и се състои само от хумусен хоризонт, лежащ
непосредствено върху масивна или слабо напукана коренна скала.
Представени са от три подтипа – рендзини, литосоли и ранкери, които заемат
общо 10% от площта на парка.
Метаморфни почви (Cambisols, CM, FAO 1990)
Най-характерни в Странджа са кафявите планинско-горски почви, които
са с висок бонитет. Ненаситените кафяви планинско-горски почви (Dystric
Cambisols, CMd) са широко известни като кафяви горски почви. Образувани са
върху силикатни почвообразуващи скали. Профилът им е с дълбочина от 40 до
60 см. Имат рохкав строеж, висока аерация, добър дренаж и висока
биологическа активност.
Лесивирани почви (Luvisols, LV)
Лесивираните почви са генетично най-старите почви у нас. Това са найшироко разпространените почви в общината и заемат 45.93% от нейната
територията. Образувани са от разнообразни почвообразуващи скали. Обрасли
са с дъбови гори от цер, благун, горун и лъжник с подлес от вечнозелени и
листопадни южноевксински храсти.
Лесивираните почви са с голямо разнообразие, представено от 2 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 представителни за Странджа и страната. В чистия си
вид този подтип е разпоространен около селата Близнак и Евренозово, където
се обработват. Имат добро плодородие по отношение на земеделските култури.
Плитките канеленовидни почви (Chromic Luvisols – lithic phases, LVx-l) са
най-широкоразпространените почви в общината. Поради плиткия си профил се
отличават и с по-ниски запаси на хумус, по-неблагоприятен воден режим, пониско плодородие и висока податливост на ерозия.
Жълтоземи (Alisols, AL., FAO 1990)
Жълтоземите са уникален почвен тип за Странджа, България и Европа. В
границите на общината се намират почти 100% от площта на този почвен тип в
България и от площта му в Европа. Развитието им под гори с южноевксински
видове ги отличава от сродните им почви в Средиземноморска Европа и ги
свързва с влажните и топли територии на Кавказието и Колхида.
Характеристиките им се доближават и до почвите от този тип в световните
субтропични региони. Разпространени са по водосборните склонове на долното
течение на р.Велека при надморска височина 300-400 м. Хумусният хоризонт е
слабо развит – 15-25 см. Хумусните запаси са малки, като съдържанието на
хумус в хумусния хоризонт е до 4-6% и рязко намалява под 1% в илувия.
Оцветяването на почвата общо е в жълти тонове. Разпространени са два
почвени подтипа обикновени (Haplic, ALh) и подзолисти (Stagnic, ALj).

Червеноземи (Nitisols, NT., FAO 1990)
Червеноземите са новоустановен почвен тип за Странджа и страната. В
границите на общината се намират почти 100% от площта на този почвен тип в
България. Разпространени са на склонове с изложения, ориентирани срещу
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пътищата на средиземноморските циклони. Заемат 5.24% от площта на парка.
Почвообразуващите им скали са разнообразни. При изветрянето и
почвообразуването тези скали запазват очертанията на своята структура и в
почвения профил. Намират се под гори от източен горун, благун и лъжник.
Почвената покривка на територията на община Малко Търново като цяло е част
от субтропичния ксерофитно-горски почвен сектор на Европа, територията на
който се простира от атлантическите брегове на Испания до Българския
черноморски бряг. Нейният характер се определя от комбинацията на похумидни почвени типове в сравнение с типичните за Южна Европа, както и на
инверсионното разположение на кафявите горски почви. Композицията на
почвените типове в общината е доказателство за наличието на процеси на
интензивно почвообразуване.
Селищна структура
Община Малко Търново е третата по големина /789 кв.км./ община в
Бургаска област и едновременно с това една от най-слабо населените. В
състава й са включени 13 населени места – 1 град и 12 села, от които 3 са
кметства и 10 кметски наместничества.
При преброяването на населението през 2007 година населението за
общината е било 4 040 , като същото е разпределено както следва:
За град Малко Търново населението е 2 887 души.
От години е налице трайна тенденция на непрекъснато намаляване на
населението на общината . Това се дължи главно на влошената възрастова
структура на населението, особено в селата на общината, както и на
миграцията на населението към областния център Бургас и други населени
места на страната.
Данните от извършените преброявания през изминалите години показват
прогресивното намаляване на населението в община Малко Търново.
население към
населено място
с. Близнак
с. Бяла вода
с. Бръшлян
с. Визица
с. Грамтиково
с. Евронозово
с. Заберново
с. Звездец
с. Калово
гр. М. Търново
с. Младежко
с. Сливарово
с. Стоилово
Всичко за
общината

28.07.2003

03.02.2004

08.02.2005

15.02.2006

09.08.2007

44
46
49
53
484
53
140
408
30
3 003
16
5
133
4 464

43
42
50
51
472
53
138
427
30
2 991
20
5
129
4 451

37
35
48
48
443
51
132
433
28
2 940
20
5
118
4 338

20
39
33
32
401
44
111
380
25
2 951
9
4
110
4 159

17
37
30
30
379
36
102
384
23
2 887
9
7
99
4 040

Данните са взети от отдел „ГРАО” към Общинска администрация, 2007 г.
За община Малко Търново обезлюдяването на селищата е неоспорим
факт. Понижението се дължи изцяло на естественото и механично движение на
населението, а не на промени в състава на общината. Застрашителен е и
темпът на обезлюдяване на селата в община Малко Търново – с. Граматиково
и с. Заберново, а в с. Сливарово понастоящем живеят само няколко човека.
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Средната гъстота на населението е много под средната за страната и
областта, което е основен резултат от периферният характер на района и
граничния режим, а през последното десетилетие и на общия икономически
упадък.
В половата структура се повтарят същите тенденции, които пораждат
промените в числеността на общината. Броят на жените преобладава в общата
численост на населението. Това се дължи на по-висока смъртност при мъжете.

Структура на населението по пол и местоживеене
3000
2500
2000
1500

2003г.

1000

2007г.

500
0
мъже жени
общ. М. Търново

В община Малко Търново е регистрирано намаление в общата
численост както на мъжете, така и на жените. Мъжкото население в
общината през 2007г. е намаляло с 14,27 % спрямо 2006г. При жените
относителното намаление на числеността е по-слабо – 9,65%.
Население под, в и надтрудоспособна
възраст за 2003 и 2007г.
6000
5000
4000
Подтрудоспособна
възраст
В трудоспособна
възраст
Над трудоспособна
възраст
Общо

3000
2000
1000
0
общ. М.
Търново

За община Малко Търново тенденцията и в трите възрастови групи е
силно неблагоприятна. Най-силно изразено е намалението в първата
възрастова група – 13,19%, което е свързано с общото застаряване на
населението и липсата на перспективи у младите хора. Във връзка с това все
по-малък е броят на децата, записани да учат в първи клас от година на година.
СЪСТОЯНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Състояние на атмосферния въздух
12

Националната мрежа за контрол на качеството на въздуха не включва
контролен пункт на територията на Община Малко Търново. Най-близкото
място за контрол на състоянието на въздуха е гр.Бургас.
Отделно се извършва наблюдение на екологичното състояние на горите чрез
мрежата за мониторинг съгласно изискванията на Международната
кооперативна програма за “Оценка и мониторинг на вредните вещества във
въздуха върху горските екосистеми”.
Съгласно климатичното райониране на България, районът попада в
континентално-средиземноморската климатична област, Южнобългарска
подобласт, Странджански климатичен район. Най-характерните белези на
климата в областта са топлото лято и меката зима, сравнително малката
годишна амплитуда, есенно-зимният максимум на валежите и липсата на
устойчива снежна покривка в извънпланинските райони.
Специфичният климат на Странджанския район се формира под
влиянието на Черно и Средиземно море. Средногодишните температури са
високи – 11.1 до 12.8 оС. Валежите са между 100 и 800 мм, разпределени
неравномерно през годината с летен минимум и зимен максимум. Чертите на
климата се променят с навлизането от морския бряг навътре – валежите се
увеличават, средногодишните температури намаляват, зимата става постудена.
Преобладаващият вятър е североизточен, с честота 40-50%.
Територията се отнася към районите със среден брой на случаите с тихо време
– 25-40 наблюдения на месец.
Климатичните характеристики имат пряко отношение като фактори, от
които зависи разпространението на неблагоприятните въздействия върху
околната среда и в частност – върху качеството на атмосферния въздух.
В табл.1.1. са представени данни за средните, максималните и
минимални температури на въздуха за метеорологичната станция в гр. Малко
Търново – най-близко разположената до обекта метеорологична станция.
Средните температури са типични за климатичната област.
Средногодишната температура е 11.3оС. Годишният ход на температурата е
добре изразен – с максимум през месеците юли-август и минимум през месец
януари. Нарастването и понижаването на температурата е равномерно. Есента
е сравнително по-топла от пролетта. Средно-годишната денонощна амплитуда
на температурата на въздуха е 10.1оС. От съществено значение за климата са
екстремните температури. Най-високата месечна температура за станцията е
отчетена през м.август е 40.5 оС, а най-ниската е регистрирана през м.януари
-22.3 оС. Ниските температури са обичайно явление след образуването на
снежна покривка. Средният годишен брой на дните със снежна покривка се
движи в границите 20-50 дни. Максималната височина на снежната покривка е
измерена в гр. Малко Търново през м.януари – 120 см. Първата дата на
появяване на снежната покривка е 15-16 ноември, а последната дата на
изчезването й е между 3-ти и 20-ти април.
От съществено значение за замърсяването на атмосферния въздух са
честотата и задържането на мъглите. Случаите на мъгла създават
неблагоприятни условия за високи приземни концентрации на вредни
вещества. Годишният брой на дните с мъгли.
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За станция Малко Търново по усреднени данни за период от 30 години е 24.6.
Най-много дни с мъгли се случват през есента и зимата (7.6 за октомвридекември и 9.5 за януари-март), а най-малко – през лятото (1.5 средно на
месец).
Обикновено мъглите падат преди изгрев слънце и се разсейват с
увеличаване на слънчевата радиация.
Относителната влажност на въздуха също оказва влияние върху
качеството на въздуха. Районът се характеризира със сравнително висока за
надморската си височина влажност. Средната годишна влажност на въздуха за
станция Малко Търново е 75%.
Таблица 1.1. Средни стойности за температура на въздуха, абсолютни максимални и
минимални температури, денонощна температурна амплитуда

месец

Средна

Температура на въздуха, оС
Абсолютна
Абсолютна

месечна

максимална

минимална

1.4
2.8
4.5
10.0
14.9
18.6
20.6
20.7
16.6
12.2
8.5
4.5
11.3

16.9
20.7
25.7
29.2
35.4
34.1
38.0
40.5
35.9
33.4
25.5
19.6
40.5

-22.3
-21.1
-14.8
-3.5
-0.8
3.7
7.0
6.6
1.0
-3.0
-13.9
-16.8
-22.3

Ср. мес.
денонощна
амплитуда

Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
годишни

7.2
7.4
8.4
10.4
11.2
12.1
13.5
13.7
12.5
10.0
7.8
6.8
10.1

Валежите са един от главните елементи на климата и оказват пряко
въздействие върху самопречиствателния механизъм на атмосферата и
качеството на атмосферния въздух.
В табл. 1.2 са представени данни за сумата на валежите и максималния
денонощен валеж, осреднени по месеци за 55-годишен период, абсолютния
максимален денонощен валеж за съответния месец и годината, в която се е
случил, както и средния брой на дните с валежи от дъжд и сняг по месеци.
Средногодишната сума на валежите е 969 мм, което е значително над
средната за страната (590 мм). Разпределението на сезонната сума на
валежите е неравномерно. Максималните са през зимните месеци – 343 мм, на
второ място са есенните валежни суми – 256 мм, а минималните – през летния
период – 138 мм. Средният месечен максимален денонощен валеж е най-висок
през месеците ноември-декември, а най-нисък – през юли-август. Общият брой
на дните с валежи за година по усреднени месечни данни е 80, от тях с дъжд 66 (максимум през м.октомври – 8), със сняг -14 (в т.ч. през м.януари 5 дни).
През последните 15 години се наблюдава намаляване на сумата на валежите с
около 15% и продължителни летни засушавания.
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Таблица 1.2. Средна месечна и годишна сума на валежите, среден месечен и годишен
максимален денонощен валеж и абсолютен максимален денонощен валеж за
станция Малко Търново, среден брой дни с валеж – ст. Граматиково

месец

Сума на валежите, мм

Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
годишни

Макс.
денон.
валеж, мм

120
91
74
65
64
64
40
34
62
102
121
131
969

Абс.макс.денон. валеж

30
27
23
21
22
23
18
17
30
36
39
38
68

мм

година

89.2
133.3
54.0
65.2
79.4
102.0
61.4
150.0
207.0
192.4
115.6
108.5
207.0

1960
1956
1918
1953
1984
1943
1959
1975
1940
1953
1956
1928
1940

Ср.бр. дни с
валеж
дъжд
сняг

5
4
5
7
7
6
4
3
4
8
7
6
66

На фиг. 1.1 е представена графика на средномесечния максимален
денонощен валеж и абсолютния максимален денонощен валеж в мм за станция
Малко Търново.
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месеци
Фиг. 1.1. Среден месечен максимален денонощен валеж
и абсолютен максимален денонощен валеж

При добре изразен студен фронт в образувалата се кълбесто-дъждовна
облачност се създават условия за валежи с голяма интензивност. Абсолютният
максимум на денонощния валеж за станция Малко Търново е 207 мм и е
измерен през м.септември 1940 г.
Ветровият режим в района на Малко Търново се характеризира с
преобладаващи северни ветрове – 20.5% средно годишно, следвани от
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5
4
3
2
14

североизточните – 17.7%. Северните ветрове са най-чести през есенно-зимния
период – от октомври до март, а североизточните – от май до септември.
Средната годишна скорост на вятъра е 1.4 м/сек, като най-висока е през
м.февруари – 2.3 м/сек, а най-ниска – през октомври – 1.1 м/сек. Най-силни са
южните и югозападните ветрове – 6.3 и 5.8 м/сек съответно през януари и
февруари.
Честотата на вятъра и тихото време оказват съществено влияние върху
разпространението и отлагането на вредните емисии в приземния атмосферен
слой. В таблици 1.3 и 1.4 са дадени средната скорост и честотата на вятъра по
посоки за климатичната станция в Малко Търново.
Таблица 1.3. Средна скорост на вятъра (м/сек) по посоки - станция Малко Търново

Посок
а
N
NE
E
SE
S
SW
W
NW

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Ср.
год.

3.0
2.7
2.5
3.9
6.3
5.1
3.1
3.3

3.0
2.5
2.3
3.7
5.2
5.8
3.7
3.3

3.0
2.3
2.3
3.0
5.4
5.3
4.1
3.3

2.5
2.6
2.4
4.6
4.4
4.7
2.7
2.8

2.4
2.4
2.4
2.7
3.4
5.0
2.9
3.1

2.8
2.5
2.3
2.8
3.8
3.7
1.9
3.3

2.7
2.6
2.2
2.5
4.0
3.6
1.5
3.1

2.9
2.8
2.6
2.7
3.1
2.9
2.1
3.1

3.1
2.6
2.5
2.8
3.1
4.6
5.6
3.4

2.7
2.4
2.4
3.3
3.6
4.4
2.3
2.9

3.0
2.2
2.3
2.8
4.2
5.2
3.1
3.1

2.6
2.3
2.2
3.8
5.1
5.6
3.9
2.9

2.8
2.5
2.4
3.2
4.3
4.7
3.1
3.1

Важна характеристика с оглед възможността за натрупване и задържане
на замърсители във въздуха са случаите с тихо време (със скорост на вятъра
до 1 м/сек). По този показател проучваната територия попада в зона със среден
брой случаи с тихо време. Средногодишният процент на тихото време е 52.6 %
Най-много случаи с тихо време се наблюдават през лятото и есента (юниоктомври) - в граници от 58% до 63%, а най-малко – през февруари-март (4142%).
Таблица 1.4. Честота на вятъра по посока (%) и тихо (%)

Посока
N

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

28.4

21.1

NE

6.1

5.5

4.6

5.9

SE

11.2

8.2

21.
5
25.
2
25.
9
6.7

23.
1
22.
0
14.
6
7.7

20.8

18.
2
24.
1
17.
5
11.
9
8.2

20.
4
29.
6
23.
7
8.1

19.8

3.2

3.8

5.0

SW

12.9

17.8

5.4

2.7

3.2

5.2

14.
8
7.7

W
NW

3.6
13.4

3.9
16.8

16.
0
20.
0
17.
5
10.
1
13.
1
11.
3
2.0
9.9

17.
0
35.
0
18.
9
5.8

S

16.
0
16.
6
13.
0
11.
3
16.
8
14.
4
2.6
9.2

42.0

47.
1

50.
4

1.1
10.
2
62.
7

3.0
9.2

57.3

2.9
14.
6
62.
9

1.4
9.0

тих
о

2.5
12.
2
59.
6

60.
9

58.
1

16.
8
11.
4
10.
1
10.
1
19.
4
17.
5
2.1
12.
5
50.
9

21.
2
5.3

E

26.
6
13.
5
10.
5
8.2
15.
0
11.
8
3.1
11.
3
41.
3

Ср.
год.
20.5
17.7

7.8

14.2

7.8

14.2

22.
8
16.
1
2.3
13.
9
47.
4

13.6
10.5
2.5
11.8
52.6
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По искане на община Малко Търново, през 1993 г. от РИОСВ-Бургас са
извършени замервания на качеството на атмосферния въздух. Отчетени са
завишени концентрации на фенол и прах, близки до пределно-допустимите
концентрации (ПДК), което се дължи на временното използване на коксови
отсевки от Кремиковци.
През 2005 г. в гр. Малко Търново е извършено трикратно 5-дневно
обследване на качеството на атмосферния въздух от РИОСВ-Стара Загора
през периодите 12-16 септември – централна зона на града, 3-7 октомври –
промишлена зона и 10-14 октомври – транспортна зона. Анализирани са 10
замърсители – озон – O3, серен диоксид – SO2, азотен оксид - NO, азотен
диоксид – NO2, фини прахови частици по 10 µm – ФПЧ, въглероден оксид – СО,
сероводород – H2S, амоняк – NH3, метанови въглеводороди – CH4, неметанови
въглеводороди – NCH4. Въз основа на протоколите от изпитването са
изчислени среднодневните стойности на приземните концентрации (имисии) на
вредните вещества. Данните са представени в таблица 1,5. В долния ред на
таблицата са дадени нормите за опазване на човешкото здраве, валидни за
2005 г.
Анализът на данните показва, че за изследвания период е превишена
средноденонощната норма единствено за сероводород – в един от дните за
централната зона на града и през всички дни за промишлената и транспортните
зони. Измерените максимални средночасови концентрации в двете зони също
превишават средночасовата норма. Концентрациите на останалите
замърсители са под нормите. Средната концентрация на серен диоксид, азотен
оксид, азотен диоксид, сероводород, амоняк и метанови въглеводороди за
съответния петдневен период е най-висока в транспортната зона.
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Таблица 1.5. Качество на атмосферния въздух в гр. Малко Търново – 2005 г.

дата

O3
µg/m3

SO2
µg/m
3

Вредни вещества (замърсители)
NO
NO2
ФПЧ
СО
H2S
NH3
µg/m µg/m µg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3
3

12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
сред
но
макс.
ср.ч.

85.0
78.
78.0
76.8
77.6
78.7

24.6
20.0
14.8
14.1
14.1
17.1

8.6
9.2
8.2
7.5
7.3
8.2

115

28.3

37.8

03.10
04.10

68.9
29.8

22.4
13.2

5.8
8.2

05.10
06.10
07.10
сред
но
макс.
ср.ч.

28.0
28.0
28.2
34.4

13.8
14.8
11.2
14.9

7.1
7.1
7.4
7.2

110

71.8

39.5

10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
средно

71.3
69.6
69.7
21.0
21.0
54.2

14.7
14.0
14.4
27.2
26.6
18.4

5.3
4.5
5.1
41.9
49.4
17.7

макс.
ср.ч.
Норми
2005г.

83.8

34.3

62.0

ср.дн.
ср.ч.

ср.
за 8
часа
110
-

125
350

CH4
mg/m3

NCH4
mg/m3

9.5
5.6
3.4
3.8
2.6
4.8

21.3
11.2
6.8
4.1
3.2
8.9

11.1

73.1

0.0010
0.0010

4.8
3.2

17.1
12.6

0.0010
0.0010
0.0010
0.001
0
0.001
0

2.5
9.2
1.7
4.8

6.8
10.5
6.3
10.2

21.9

62.7

8.2
5.3
5.1
9.8
6.6
6.9

30.4
1.5
1.2
7.7
6.9
7.4

25.1

83.5

3

Централна зона
19.6
4.2
13.9
3.7
12.0
20.0
4.8
10.8
15.3
4.6
11.0
16.2
4.6
13.1
17.2
4.4
39.7

-

6.8

0.0026
0.0025
0.0024
0.0029
0.0036
0.002
7
0.003
7

Промишлена зона
13.0
51.7
2.8 0.0037
11.6
42.6
2.4 0.0036
5
36.4
1.8 0.0035
31.7
2.2 0.0036
31.7
2.3 0.0034
12.4
38.8
2.2
0.003
6
18.9
4.3
0.005
2
Транспортна зона
11.6
2.9 0.0038
6.7
26.7
3.9 0.0036
7.4
20.5
4.0 0.0037
31.1
19.6
2.8 0.0043
30.7
23.9
4.0 0.0050
15.3
22.7
3.6
0.004
0
31.5
6.1
0.006
4
ср. за
8 часа
250

65
-

10
-

0.003
0.005

0.0012
0.0011
0.0010
0.0010
0.0010
0.001
05
0.001
2

0.0010
0.0010
0.0010
0.0020
0.0024
0.001
5
0.005
4

0.1
0.25

Средноденонощните концентрации на фини прахови частици са найвисоки в промишлената зона, като в един от дните са около нормата за 2008 г.
(50 µg/m3). В централната градска зона концентрациите на озон и въглероден
оксид са по-високи, в сравнение с останалите зони.
Качеството на атмосферния въздух се формира главно от следните
източници: горивните инсталации, промишлеността, отоплението в комуналнобитовия сектор, автомобилния транспорт, селското стопанство и др.
Обобщените анализи показват, че концентрациите на вредните емисии във
въздуха са значително под пределно допустимите или остават на фоново ниво.
Същевременно липсата на системен мониторинг и наблюдения не дават
възможност за надеждна оценка на реалното състояние, както по отношение на
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човешкия фактор, така и по отношение на природните екосистеми. Община
Малко Търново попада изцяло на територията на ПП „Странджа”. Закрити са
замърсяващите производства, което прави Общината една от най- чистите на
територията на Р България. Направени са пълни изследвания на климата в
района, които дават основание за развитие на традицията в климатолечението
на алергии и белодробни заболявания, а самият град е обявен за планински
климатичен курорт от местно значение.
ШУМ
Не е правен анализ на звуковото налягане в населените места, но може
да се смята, че не се надвишава пределно допустимите норми. В Община
Малко Търново няма производствени предприятия.
Основни източници на шумово замърсяване са:
•

Автомобилен трафик;

• Разрастващата се мрежа за търговия и услуги (магазини, заведения
за обществено хранене и други услуги) в жилищните сгради и на територията
на урбанизираните райони;
• Недостатъци в градоустройствените и транспортно-комуникационни
планове, както и несъобразената с околната среда организация на движение.
СЪСТОЯНИЕ НА ВОДИТЕ
Речни води
Реките на територията на общината принадлежат към Черноморския
водосборен басейн. Най-важните реки, които минават през територията й са
Велека и Резовска.
Река Велека е с дължина 147 км, от които плавателна на повече от 9 км.
Отличава се с най-добре развита от всички странджански реки приточна
система. По-важни леви притоци са реките Младежка, Дяволски дол,
Стръмница, Еленица и Трашка, повечето от които извират от рида Босна. Найдълга е Младежка река (30.4 км, с водосборна площ 232.2 км2). Някои от помалките притоци на Велека пресъхват при сухи години през летния период
поради интензивно изпарение и инфилтрация.
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ПОДБАСЕЙН НА РЕКА ВЕЛЕКА

20

Река Велека е притоци
По поречието на река Велека е определено едно водно тяло
Водно тяло р. Велека – от Граничен рид до вливане в Черно море – не е в
риск. Водното тяло се наблюдава в два пункта: р. Велека до с. Бръшлян и р.
Велека – с. Синеморец.
В подбасейна на р. Велека има определен едон точков източник на
замърсяване на водите.
- 1 емитер е включен в контролно – информационнта система за отпадъчни
води и издадено разрешително за ползване на воден обект за заустване на
отпадъчни води. Подлежат на задължителен котрол през 2007г.
Канализация на гр. Малко Търново.
Пункт р. Велека до с. Бръшлян
Оценка на състоянието на водите.
Констатира се следното състояние на водите на реката:
Пункт
30055571 река Велека при с . Бръшлян
показател О2
БПК5 ХП
NH4
NO2
NO3
PO4
сулфат
хлорид
К
и
и
състояни
Мног
Мног
н.д. добр
Мног
Мног
добр
Много
Много
е
о
о
о
о
о
о
добро
добро
добро добро
добро добро
Преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от
човешката дейност върху състоянието на водите:
Точкови източници на замърсяване на водите
Няма регистрирани точкови източници на замърсяване на водите.
Дифузни източници на замърсяване на водите
Няма интензивно земеделие в района.
Морфологични изменения.
Не са извършени корекции. Водният участък не е обхванат от диги. Не е
регистрирано отлагане и добив на инертен материал.
Пункт р. Велека до с. Синеморец.
Състояние качеството на водите.
Констатира се следното състояние на водите на реката:
Пункт
30055571 река Велека при с . Синеморец
показател О2
БПК5 ХП
NH4
NO2
NO3
PO4
сулфат
хлорид
К
и
и
състояни
Мног
Мног
н.д. Мног
Мног
Мног
лош
Много
Много
е
о
о
о
о
о
о
добро
добро
добро добро
добро добро добро
Преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от
човешката дейност върху състоянието на водите:
Точкови източници на замърсяване на водите
Канализация гр. Малко Търново – Отпадъчни води от заустване № 1,2 и 3 се
заустват в сухи дерета от водосбора на р. Малкотърновска II категория
водоизточник, приток на р. Велека.
Няма превишение на индивидуалните емисионни ограничения на показателите
по разрешителен режим 2007г.
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Дифузни източници на замърсяване на водите
С битов характер – от население места под 2000 е. ж. без ПСОВ. Няма
интензивно земеделие в района.

Морфологични изменения.
Не са извършени корекции. Водният участък не е обхванат от диги. Не е
регистрирано отлагане и добив на инертен материал.
Резовска река - дължината й е 112 км, известна в Турция под името
Паспалдереси. Тя е гранична река между България и Турция.
Режимът на речния отток в странджанските реки е твърде различен от режима
на оттока във вътрешността на страната, което се дължи основно на преходносредиземноморския климат в съчетание с основните ландшафтни елементи.
Подземните води в общината се наблюдават в четири пункта при карстовите
извори Докузак, Църногорово, Катун и карстовия извор западно от
с.Евренозово, които са част от опорната хидрогеоложка мрежа на НИМХ.
Водоносните хоризонти в региона се характеризират най-общо с ниска
водообилност. Експлоатационните ресурси на подземните води в терасите на
р.Велека възлизат на 160 л/сек (в т.ч. привлекаеми от реката 70 л/сек). От
водовземните съоръжения на населените места по поречието на реката се
черпят общо 21 л/сек, или потокът е със значителен свободен капацитет.
ПОДБАСЕЙН НА РЕКА РЕЗОВСКА
По поречието на р. Резовска е определено едно водно тяло.
Водно тяло р. Резовска – държавна граница на Р България с Р Турция до
вливане с Черно море не е в риск.
Пункт р. Резовска до с. Сливарово.
Състояние качеството на водите.
Констатира се следното състояние на водите на реката:
Пункт
30056518 река Резовска при с . Сливарово
показател О2
БПК5 ХП
NH4
NO2
NO3
PO4
сулфат
К
и
състояни
Мног
Мног
н.д.
добр Мног
Мног
добр
Много
е
о
о
о
о
о
о
добро
добро добро
добро добро

хлорид
и
Много
добро

Преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от
човешката дейност върху състоянието на водите:
Точкови източници на замърсяване на водите
Няма регистрирани точкови източници на замърсяване на водите.
Дифузни източници на замърсяване на водите
Няма интензивно земеделие в района.
Значими отнемания/водочерпания от водите
На територията на Р Търция е изграден язовир с вместимост 1,5 мил. Куб. м.
Морфологични изменения.
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Не са извършени корекции. Водният участък не е обхванат от диги.Не е
регистрирано отлагане и добив на инертен материал.

Пункт р. Резово до с. Резово
Състояние качеството на водите.
Констатира се следното състояние на водите на реката:
Пункт
показател
състояни
е

30056386 река Резовска при устие
О2
Много
добро

БПК5
Много
добро

ХПК
н.д.

NH4
Много
добро

NO2
добро

NO3
Много
добро

PO4
умерено

сулфати
Много
добро

Преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от
човешката дейност върху състоянието на водите:
Точкови източници на замърсяване на водите
Няма регистрирани точкови източници на замърсяване на водите.
Дифузни източници на замърсяване на водите
С битов характер – от население места под 2000 е. ж. без ПСОВ
Морфологични изменения.
В отделни участъци има изградени бетонови корекции, разделящи реката по
дължина. Не е регистрирано отлагане и добив на инертен материал.
Около 94% от баланса на странджанския район се обезпечава от
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 л/сек. Най-големият от тях е Докузак, който
събира водите си от малмските варовици на Стоиловския карстов басейн и има
средномногогодишен дебит 257 л/сек (максимален дебит до 1038 л/сек). През
1960 г. той е каптиран за нуждите на флотационната фабрика в Малко Търново.
По-известни са също изворите Големият врис (10-40 л/сек) и Махленски врис
(11-36 л/сек) в гр.Малко Търново, извори Църногорово (средномногогодишен
дебит - 10 л/сек) и Езерото, разположени югоизточно от града, извор Катун
(средномногогодишен дебит – 123 л/сек), разположен северно от с.Бръшлян,
Бакъджишкият врис и др.
Карстовите води са пресни, с ниска минерализация (от 0.2 до 0.4 mg/l). С
известни изключения (извор Големият врис в центъра на М.Търново) водите са
чисти, но са силно уязвими от замърсяване. Водите от триаските водоносни
хоризонти на босненската група са от хидрокарбонатно калциев тип, пресни от
умерено твърди до твърди.
В неразчленения странджански тип триас са формирани води с по-пъстър
състав. Особен интерес от тази група представляват карстовите извори при
с.Младежко. По състав водата тук е изключително хидрокарбонатно-калциева с
минерализация 0.5 г/л и обща твърдост 5.6 мг.екв/л. Счита се за лековита по
отношение на опорно-двигателния апарат.
23

хлориди
Много
добро

Велека е сравнително чиста река. Тя попада в района на така наречената
“забранена” зона преди 1990 г. В този регион особено стопанско развитие не се
е наблюдавало. За извършване на категоризация на водите, р.Велека е
разделена условно на 8 участъка. Дължината на всеки от тях е определена от
възможностите за вземане на хидрохимични проби. Река Велека е трудно
достъпна с оглед на едно пълно описание на качеството на водите.
Кислородното съдържание във водите на Велека е високо и това се
поддържа до заустването й. Спрямо кислородните показатели 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 Ок реката
е I категория. Аналогично е състоянието на водите на р.Велека по съдържание
на нитратен азот (N-NO3), фосфати (PO4) и разтворени вещества.
Надлъжното изменение на нитритния азот (N-NO2) и амониевия азот (N-NH4)
показва следната картина: до с.Звездец (с.Бръшлян) водите са I категория, а
след това до заустването са II категория. Относно съдържание на неразтворени
вещества до с.Звездец водите на р.Велека са II категория, в следващите
участъци те преминават в I категория и накрая отново във II категория. Тези
условия отговарят на изискванията за риборазвъждане и напояване.
Следенето на качеството на повърхностните води по отношение на физични и
неорганични химични показатели се извършва в четири пункта за
пробонабиране както следва:

Наименование на Пункт
за
пробонабиране/
поречието
местоположение
р.Велека
Пункт 1 – над с.Бръшлян
Пункт 2 – при с.Синеморец
р.Резовска
Пункт 1 – над с.Сливарово
Пункт 2 – устието на р.Резовска

Проектна категория на
водоприемника
І-ва
ІІ-ра
І-ва
ІІ-ра

Данните за състоянието на речните води са от проведени анализи през 2007г.
През този период концентрациите на желязо и манган са под нивата на
ПДК с еднократно завишение на желязо над ПДК за категория водоприемник в
р.Велека. Регистрирано е минимално завишение на водородния показател рН
над ПДК през летните месеци в участъците на горните течения на двете реки,
което се дължи основно на сезонна интензивност на фотосинтезата.
Стойностите на показателите за електропроводимост и неразтворени вещества
са в нормите за І категория води.
По отношение на биогенните компоненти се наблюдават завишени
концентрации през лятото на амониев азот над ПДК за първа категория в
съответните участъци и на двете реки и на фосфати – единствено за
р.Резовска. Общите показатели за органични замърсяващи вещества са в
допустимите норми. Радиационното състояние на водите на анализираните
проби е значително под ПДК за питейни води.
Състоянието на повърхностните води по отношение на микробиологични
показатели се следи в 7 пункта, покриващи горното и средно течение на реките
Велека, Айдере и Младежка. Обследванията показват изключително високо
качество на водите по отношение на този показател.
Река
Станция
Стойност на БИ, (Q)
Велека
Звездец
5
Велека
Тракийски лагер
5
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Велека
Айдере
Младежка

Качул
Помпената станция
Устие

5
5
5

Състоянието на речните води като цяло 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 води до проникване на отпадните води от флотационната дейност по
инфилтрационен път във водите на реките Докузак и Айдере - притоци на
Велека. Независимо че към настоящия момент р.Велека отговаря на
проектната си категория, наличието на действащи и потенциални замърсители
определя участъка непосредствено след М.Търново като критичен.
Питейни води
Като цяло водните ресурси на територията на община Малко Търново са
сравнително ограничени в сравнение с други части на страната. Съществена
неблагоприятна характеристика на ресурсите от повърхностни води е
неравномерното разпределение на наличността им през годината.
Реките на територията на общината принадлежат към Черноморския
водосборен басейн. Най-важните реки, които минават през територията й са
Велека и Резовска. Река Велека е с дължина 147 км, от които плавателна на
повече от 9 км. Отличава се с най-добре развита от всички странджански реки
приточна система. По-важни леви притоци са реките Младежка, Дяволски дол,
Стръмница, Еленица и Трашка, повечето от които извират от рида Босна. Найдълга е Младежка река (30.4 км, с водосборна площ 232.2 км2). Някои от помалките притоци на Велека пресъхват при сухи години през летния период
поради интензивно изпарение и инфилтрация.
За град М.Търново са каптирани изворите: Езерото, Махленски врис,
Пресвета, Манастирчето и Пенгьово, а за нуждите на ГКПП – М.Търново са
каптирани 3 бр. извори. Максималното водно количество, което се подава на
града е около 20 л/с. Водите са пресни с типичен за района хидрокарбонатнокалциев състав. Водовземните съоръжения са площни дренажи и каптажи.
Селата Граматиково, Визица и Заберново са водоснабдени чрез шахтови
кладенци, изградени в терасата на р.Велека с общ експлоатационен дебит 21
л/с. 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”.
Община Малко Търново кандидатства по Оперативна програма околна
среда , приоритетна ос 1 за „Подобряване и развитие на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 е.ж. и в населени
места с под 2 000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали”, процедура
- “Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти».
Инвестиционното предложение е свързано с изискванията на Директива
91/271/ЕИО, относно пречистването на отпадъчни води от населените места за
всички агломерации с над 10 000 е.ж. до 31.12.2010 г., и за агломерации от
2 000 до 10 000 е.ж. – до 31.12.2014 г.
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Инвестиционното предложение е свързано с изискванията на Директива
2000/60/ЕС за водите, както и с изискванията на Закона за водите.
Отпадни води
В населените места от общината има частична
изградена
канализационна система за отпадни битови води в селата Звездец 40%,
Бръшлян 40% и Граматиково 90%, като формираните битово-отпадни води се
пречистват чрез септична яма и отвеждат в съществуващо дере.
Към момента Община Малко Търново подготвя работни проекти за
изграждане на канализация за биотови отпадни води за селата Младежко,
Стоилово, Бръшлан, Граматиково, Заберново и Звездец, като формираните
битово-отпадъчни води ще се пречистват през Пречиствателна станция. За
пречистване на отпадните води е предвидено изграждане на Модулна
Пречиствателна станция /ПСОВ/. Заустването на отпадните води да се
предвиди в съществуващо дере.
Подземни води
Съдържанието на нитрати във водите от терасите на р.Велека е под 10
mg/dm3, а на манган над ПДК - 130-230 µg/dm3, което най-вероятно се дължи на
остатъчни замърсявания от рудодобива при гр.Малко Търново и с.Граматиково,
но е възможно да се обуславя от естествен фактор.

ОТПАДЪЦИ
Генерирани видове отпадъци.
В настоящия момент организирано сметосъбиране и сметоизвозване има
във всички населени места от община Малко Търново.
Твърдите битови и строителни отпадъци в района на общината се
депонират на три площадки в местностите: „Сушица”, „Боже име” и „Остра
Чука”.
Битовите отпадъци се събират в контейнери с обем 4 м 3 и в кофи за
смет тип “Мева” с обем 0,11 м3. В град Малко Търново отпадъците се извозват
един път седмично, а в селата от общината един път на 14 дни. Събирането и
извозването на отпадъците в гр. Малко Търново включва събиране и
транспортиране на битовите отпадъци от домакинствата, обществените сгради,
търговски обекти, заведения за хранене и развлечения, както и събиране на
отпадъците от кошчетата за смет. Битовите отпадъци се депонират на
отредено депо за ТБО, намиращо се на разстояние 2 км от гр. Малко Търново,
това е старо депо от 1988г. Проектният му капацитет е 90 000 м3. В село
Граматиково битовите отпадъци се депонират на депо на 2 км. от населеното
място - проектният му капацитет е 40 000 м3. Третото депо е на селата Звездец
и Бръшлян. Намира се на 1 км. от с. Звездец . Депото има 30000 м3 проектен
обем. И трите депа са отредени неконтролирани, периодично се извършва
пробутване и запръстяване с булдозер.
Съгласно годишните отчети за депониране на отпадъци, на таблици 1.6,
1.7 и 1.8 са представени количествата депонирани отпадъци през 2006г.
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Таблица №1.6 Количества депонирани отпадъци в местност „Сушица”
Количество отпадъци

Вид

Смесени
отпадъци
Смесени
отпадъци
Общо

m3

тона
битови

2611,00

10444,000

строителни

21,00

0,525

2632,00

10528,000

Таблица №1.7 Количества депонирани отпадъци в местност „Боже име”

Количество отпадъци
тона

Вид
Смесени
отпадъци
Смесени
отпадъци
Общо

битови

507,000

m3
2028,000

строителни 5,000

0,125
512,000

2048,000

Таблица № 1.8 Количества депонирани отпадъци в местност „Остра чука”

Количество отпадъци
тона

Вид
Смесени
отпадъци
Смесени
отпадъци
Общо

битови

290,000

m3
1160,000

строителни 3,000

0,075
293,000

1172,000

Морфологичният състав на приетите за депониране битови отпадъци от
трите депа споменати по-горе е даден на таблица 1.9.
Таблица №1.9 Морфологичен състав

Вид
Хартия/Картон
Текстил
Пластмаси

„Сушица” [%]
25,00
7,00
7,00

„Боже име” [%]
36,00
10,00
13,00

„Остра
[%]

чука”

35,00
7,00
10,00
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Стъкло
Метали
Хранителни
Строителни
Кожи, гуми
Други

5,00
2,00
30,00
15,00
3,00
6,00

12,00
5,00
4,00
20,00

3,00
30,00
5,00
3,00
7,00

От представените данни се вижда, че годишното количество на Смесените
битови отпадъци и смесените строителни е 3408 тона или 13632 м3, което
съставлява 9,33 т / дневно. Обемното тегло на отпадъците и за трите площадки
0,25 т/м3.
Разходите за сметосъбиране, сметоизвозване, закупуване на контейнери
и ремонта на сметоизвозната техника за 2007 година са представени в
таблица №1.10.
Таблица 1.10
Разходи за ремонт

Разходи за

Разходи за

Такса битови

на сметоизвозната

сметосъбиране на

закупуване на

отпадъци за 2007

техника

отпадъци

контейнери и кофи

година

за отпадъци

/общо/

7 056 лв

260 322 лв

2 000 лв

196 053 лв

Отделените пари от бюджета на Община Малко Търново, за 2007 година, за
дейностите описани в таблица №1.10 са 270 641 лева.
Налични сметоизвозни коли и режим на работа
Събирането и извозването на отпадъците се извършва от Дирекция
“БКС” към Община Малко Търново. Извършва се сметосъбиране и
сметоизвозване със следната техника:
• контейнеровоз ГАЗ 53 А – за контейнер от 4 м3 – 1 бр.,
•
сметовозна кола Шкода - Европа – 1 бр.,
•
трактор
Налични съдове за събиране на ТБО на територията на община Малко Търново
са представени на таблица 1.11. Битовите отпадъци се събират в контейнери с
обем 4 м3 и в кофи за смет тип “Мева” с обем 0,11 м3.
Състоянието на 70 % от споменатите съдове е крайно лошо и има нужда
от подмяна, количеството им е недостатъчно. Настоящите морално и
физически остарели съдове за ТБО създават условия за вторично
замърсяване. Наличните тротоарни кошчета в гр. Малко Търново са 15 бр.
На територията на община Малко Търново се генерират специфични и
опасни отпадъци от бита и производството .
Периодичност на извозване на ТБО
Отпадъците от гр.Малко Търново се извозват един път седмично, а в
посочените села веднъж на 14 дни . Тази честота на извозване не отговаря на
санитарно-хигиенните изисквания. С използваните в момента съдове и машини
за сметосъбиране и сметоизвозване не е възможно да бъде увеличена
честотата на извозване на ТБО и не е възможно тези дейности да се извършват
и в останалите населени места в Общината.
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Извозването на отпадъците в гр.Малко Търново се извършва съгласно
график.

Таблица 1.11
Населено място

Брой контейнери
обем 4 м3

с Брой кофи за смет тип Честота
на
“Мева” с обем 0,11 м3
извозване за месец

гр. Малко Търново

45

693

4

с. Граматиково

20

102

2

с. Звездец

8

50

2

с. Бръшлян

3

0

2

с. Визица

4

-

2

с. Стоилово

4

-

2

с. Калово

4

-

2

с. Бяла вода

4

-

2

с. Близнак

4

-

2

с. Евренозово

4

-

2

с. Младежко

4

-

2

Изграждането на депо за твърди битови отпадъци в гр. Малко Търново е
включено в инвестиционната част на Националната програма за управление
на отпадъците (2003-2007 г.), с район на обслужване – населените места в
Община Малко Търново. С решение на МС от 13.02.2008 г. срокът на действие
на Националната програма и на плана за действие към нея са удължени до
края на 2008 г.
С изграждането на депо за ТБО в гр. Малко Търново ще се постигне
съответствие с Директива 75/442/ЕИО, относно отпадъците и Директива
1999/31/ЕИО, относно депониране на отпадъци, чиито изисквания са
транспонирани в националното законодателство.
Опасни и други специфични отпадъци от бита
В общината няма системи за събиране и третиране на опасни отпадъци от
домакинствата,като батерии,луминесцентни лампи и др.Има отредени за целта
пунктове които не са оборудвани.На територията на общината няма
лицензирани фирми за събиране на излезли от употреба МПС, автомобилни
гуми, акумулатори и отработени моторни масла.
На територията на общината има отредена площадка за събиране на
черни и цветни метали. Фирмата осъществяваща дейноста по изкупуване на
черни и цветни метали е “НЮСТРОЙ” ЕООД, град Малко Търново, ул.”Шипка” ,
с управител Катерина Джемилева и “Феникс Инвест” ООД, град Малко Търново,
ул. “Петрова нива”, с управител Стойчо Йорданов.
Медицински отпадъци. Организацията по събирането и съхранението е
задължение на Управителя на болницата. Извозването на болничния
отпадък се извършва
периодично от специализирана фирма, която го
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приема на място. Контрола по организацията
за събирането
и
съхранението на медицинските отпадъци е възложен на еколога на общината.
Отпадъци от ГКПП. Извозването на отпадъците от ГКПП - Малко
Търново се извършва от Общинска фирма „Странджа строй" ЕООД, съгласно
сключен договор .
Батерии и акумулатори. С Решение №191/17.05.2001г. на Общински
съвет - Малко Търново е определена площадка, находяща се в двора на
ОФ„Странджа строй" ЕООД гр. Малко Търново, за събиране на негодни за
употреба батерии и акумулатори.
Отработени масла. С Решение №192/17.05.2001г. на общински съветМалко Търново се определят следните места за смяна на отработените
моторни масла:
 град Малко Търново - в двора на ОФ „Странджа строй" ЕООД
 село Граматиково – бензиностанция
 сервизите на територията на общината
Необходимо е въвеждане на ефективна система за контрол,
включваща издаването на разрешения, прилагането на унифицирана
документация за удостоверение на предаването и приемането на отработени
масла.
Излезли от употреба МПС. На територията на община Малко Търново
няма обособена площадка за временно съхраняване на ИУМПС. Предстои
определянето на такава чрез Решение на Общински съвет.
За тези отпадъци не са представени данни за годишните количества, който се
образуват.
5.2 Строителни отпадъци
Отпадъците от строителна и строително –ремонтна дейност не се отделят
регулярно и няма конкретни данни за количествата и състава им.Декларират
се количествата в куб.метри за които строителните фирми или гражданите са
се обърнали към общината за посочване на място и условия за депонирането
им.При това положение се обхващат само тези случаи, когато това действие се
извършва легално,а количествата се определят на база на вместимостта на
колите и няма конкретни замервания.
Няма практика за разделянето и сортирането на строителните отпадъци и
обикновено са смесени с битовите отпадъци от съответния обект/ако е имало
такива.
Начини на третиране,съоръжения,местонахождение на последните,
обхванато население от организирано сметосъбиране и т.н.
Общо събиране на битовите отпадъци
По отношение на дейностите по събирането и транспортирането на
отпадъците от населението и обслужването на селските депа може да се
отбележи следното: през 2006г. в общината се въведе организирано
сметосъбиране и сметоизвозване в цялата община. В селата се разположиха
59 бр. закупени от общината контейнери с вместимост 4 м3.Извозването на
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отпадъците се извършва двукратно в месеца от Дирекция „БКС”.Те се извозват
на депата в село Звездец и Граматиково и гр. Малко Търново.
Общината организира годишно две сезонни почиствания/пролетно и
есенно/,подравнявания и запръстяване на депото в гр. Малко Търново.С
въвеждането
на
организирано
сметосъбиране
и
сметоизвозване
нерегламентираните сметища ще бъдат закрити и терените рекултивирани.
Строителни отпадъци
Отпадъците от строителна и строително-ремонтна дейност не се отделят
регулярно.

Предприятия за събиране на вторични суровини
На територията на общината няма разположени изкупни площадки на
лицензирани фирми за изкупуване на вторични суровини.
Чистотата на населените места.
Ежегодно в изпълнение на чл.1 и 2 от Наредба № 13 ”За поддържане,
опазване на чистотата и ограничаване на вредното въздействие на отпадъците
върху околната среда на територията на Община Малко Търново” от началото
на месец април до края на месец май се организират
почиствания на
територията на населените места от общината, с участието на
граждани,фирми,обществени организации. Определят се задълженията на
кметовете,кметските наместници и служителите от общината за изпълнение на
мероприятията по почистване и хигиенизиране на населените места.Известяват
се населението,ръководителите на фирми и др. да предприемат мерки за
привеждане в приветлив вид на сгради,дворове,и всички ползвани от тях
терени. През останалото време на годината, поддържането на чистотата на
обществените места в гр. Малко Търново се извършва от временно заетите
работници.
Съгласно изготвените Планове за привеждане на съществуващите
общински депа за отпадъци в м. Сушица, землище гр. Малко Търново, м. Остра
чука, землище село Звездец, м. Боже име, землище село Граматиково, в
сътветствие с нормативните изисквания, срока за закриването им е 2010г.
Изграждането на депо за твърди битови отпадъци в гр. Малко Търново е
включено в инвестиционната част на Националната програма за управление
на отпадъците (2003-2007 г.), с район на обслужване – населените места в
Община Малко Търново. С решение на МС от 13.02.2008 г. срокът на действие
на Националната програма и на плана за действие към нея са удължени до
края на 2008 г.
Община Малко Търново кандидатства по Приоритетна ос 2 на оперативна
програма „Околна среда 2007-2013 г.” За техническа помощ за подготовка на
инвестиционни проекти, като
след изпълнението на проекта с тази
документация, финансирана от Европейския съюз, ще имаме възможност да
кандидатстваме
за
отпускане
на
безвъзмездна
помощ
за
реализацията/изграждането им. По този начин ще се постигне и съответствие с
Директива 75/442/ЕИО, относно отпадъците и Директива 1999/31/ЕИО, относно
депониране на отпадъци, чиито изисквания са транспонирани в националното
законодателство.
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Предвижда се на площадката на новото депо за битови отпадъци от Община
Малко Търново да се депонират битови отпадъци и строителни отпадъци от
бита. В настоящия момент в Общината сметосъбирането е организирано
сравнително добре, но съществуващите депа са със запълнен капацитет. Няма
да се третират опасни отпадъци и болнични отпадъци, които се определят като
опасни по Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.44 от 2004г.). В
Община Малко Търново се контролира управлението на отпадъците, които са
идентифицирани като източници на опасни вещества: отработени моторни и
смазочни масла, стари акумулатори, батерии и луминисцентни лампи.
Инертните материали от строителните отпадъци могат да се използуват при
запръстяването. Общата площ на депото за твърди битови отпадъци на
Община Малко Търново е около 51,454 dka, от която за депониране на
отпадъци са предвидени около 12dka при уплътняване с компактор. Предвижда
се капацитетът на депото да бъде за 62700m3 (при уплътняване с компактор)
при срок на експлоатация над 25 години.
Очакваното количество генерирани битови отпадъци в община Малко
Търново, прогнозирано въз основа на броя жителите на населените места и
приета норма на натрупване за периода до 2025 г е представено в таблица 1.12
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. Таблица 1.12: Прогнозни количества генерирани отпадъци
Населено
място

срок на
събиране

Норма

ж
Община Малко Търново - 4578 ж.
1

2

Населени
места от 1000
до 5000 ж
гр. Малко
Търново

Населени
места
до 1000 ж
с. Граматиково
с. Звездец
с. Бръшлян
с. Стойлово
с. Младежко
с. Евренозово
с. Близнак
с. Калово
с. Заберново
с. Визица
с. Бяла вода
с. Сливарово

2965

m3/ж.г

2009-2010
2010-2015
2015-2020
2020-2025

2009-2010
1613
447 2010-2015
451 2015-2020
61 2020-2025

0,69
0,77
0,83
0,9

0,64
0,73
0,81
0,87

Количество Средногодишн
Количество отпадъци
о количество
отпадъци
за периода
на отпадъците
3
3
m
m /17год
m3/год
62655
3686
4092
11415
12305
13343
41154

41154

2421

21501

1265

2065
5887
6533
7017

131
35
72
61
59
150
69
62
15
21501

33

Според технологията за експлоатация на депото, отпадъците ще се
уплътняват с компактор – степен на уплътняване 4:1. Пресметнати са
натрупаните количества отпадъци в уплътнено състояние за периода до 2025г.,
таблица 1.13.
Таблица 1.13: Количества отпадъци при уплътнение с компактор
Година
2009-2010
2010-2015
2015-2020
2020-2025

Количества отпадъци уплътнени с
компактор m3/год
1540
4325
4710
5090

Ако се приеме, че при експлоатацията на депото се използва 10% пръст,
за ежедневно запръстяване на отпадъците се получава общия обем на
депонираните в клетките отпадъци (таблица 1.14).
Таблица 1.14: Общ обем на уплътнените отпадъци и пръстта
Година
2009-2010
2010-2015
2015-2020
2020-2025
Общо за
периода

Количество
уплътнени
отпадъци, м3
1540
4325
4710
5090
15665

Количество
пръст, м3

Общо одпадъци
и пръст, м3

155
430
470
510
1565

1695
4755
5180
5600
17230

От направените изчисления е видно, че има разлика в количествата на
генерираните ТБО в община Малко Търново според информацията от
годишните отчети и прогнозирането на ТБО въз основа на броя жители и
приета норма на натрупване. Поради тази причина е необходимо в работния
проект да се направи прецизно определяне на количествата ТБО.
През 2006г. за събрани и депонирани 29 т или 0.750 м3 строителни отпадъци.
•

Смесени битови отпадъци; Код 20.03.01

•

Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от
упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 ; Код 17. 09.04

На депото за ТБО и строителни отпадъци на площадката в местността
„Мечкобиево” - Община Малко Търново не се предвижда депониране на други
видове отпадъци от посочените по-горе.
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От всичко изложено до тук за въздействието върху околната среда на
фактор „отпадъци” може да се направят следните изводи:
-С перспективата за въвеждане на регионална система за управление на
отпадъците се налага преосмисляне на общинската политика и
хармонизирането и с регионалната.
-Необходимо е да се търсят начини и ресурси за подобряване
информационната система по отпадъците
-Трайно решаване на един от най-сериозните естетически и хигиенни
проблеми свързани със замърсяванията в и около населените места.
БИОТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Растителен и животински свят, защитени природни територии.
Фауна
Странджа планина се намира в югоизточната чакт на България, поради
което климатът й е твърде специфичен – ясно изразеното средиземноморско
влияние, както и влиянието на Черно море, превръщат тази територия в
уникална смесица от растителни видове и растителни формации, притежаваща
особености, които я отличават от европейската флора и растителност и я
доближават до понтийско-евксинската флора на Кавказ. Тук е най-западното
разпространение на горско растителните съобщества на тази флора, на
границата на средиземноморската и средноевропейската растителност.
Мезоклиматичните различия в парка дават основание да се очертаят 4
растително-климатични района:
• Крайбрежен район
• Високата част на Странджа или Вътрешна Странджа
• Район на зелениките
• На северозапад от Вътрешна Странджа с преходно континетален
климат
Малкотърновския район, попадащ в т.нар. “район на вътрешна Странджа”
е един от най-богатите на животински видове в страната. Това е обяснимо като
се имат предвид природните дадености и историческото минало на този край.
Климатичните особености на района правят реално присъствието на
европейски, малоазиатски и средиземноморски видове, а факта, че
територията е оставала встрани от главните пътища от Европа за Азия, че
района е далеч от активно замърсяващи производства е позволил животинския
свят да съхрани високата си идентичност и богатство.
Особено значение имат редките и защитени видове, които според
изследователите при безгръбначните включват 97 ендемични вида-12 реликтни
и 138 редки. Земноводните и влечугите в района са около 30 вида, повече от
половината от представените у нас видове от тези групи. Счите се, че по
отношение на влечугите Странджа е на трето място в страната. Впечатляващо
е и птичето богатство. Над района преминава пътя на прелета на птици от
север на юг. Общината има международно значение на стация за грабливите и
пойните птици (а може би и на зимовище за някои от видовете).. По данни от
изследователи в района на Странджа се срещат над 261 вида птици, 68 % от
установените видове в цялата страна. Броят на гнездящите птици е около 118,
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от които 14 са включени в Червената книга на България. Сред тях са черният
щъркел, осоядът, малкият лешояд, скалният орел, горският бекас, гълъбътхралупар, белогърбият кълвач, черният кълвач и др. Плътността на гнездящите
птици в страднжанските дъбови гори е над 1500 бр./ кв.м., а в буковите гори с
подлес от вечнозелени храсти – 1079 бр./кв.м. Най-голямо е богатството на
гнездящите птици в района между М.Търново, Звездец и Стоилово, където
гнездят 101 вида птици.
Относително най-богат видов състав има бозайната фауна – 66% от
българската и 42% от европейската автохтонна сухоземна фауна (над 60% за
едрите бозайници и прилепите и 35% за другите дребни бозайници –
насекмоядни, зайцеподобни и гризачи). Описани са и 54 вида бозайници, като
тази бройка ще се увеличи след като приключи и изследването на пещерите. В
Червената книга са включени 6 вида, между които златка, вълк, видра, пъстър
пор. Популацията на видрата в р.Велека е най-добре запазената в Европа.
Дивечовите запаси в общината са добри, но са под оптималните за този
район. Горите се обитават от видове като благороден елен, сърни и диви
прасета.
За любителите на риболова интерес представляват р. Велека и
притоците й Айдере и Младежка. Условно реката може да бъде разделена на
три зони:
- пъстървово-мрянова зона – от границата до вливането на р.Младежка
под Петрова нива. Съществуват добри условия за речна пъстърва, но
се срещат още речен кефал и кримска мряна; рибните запаси са
ниски;
- мряново-шаранова зона – от р.Младежка до Царското кладенче;
срещат се почти всички видове риби, установени в реката;
- третата зона не е на територията на общината.
В р.Велека се срещат 16 вида и подвида от 5 семейства, а именно
балканска пъстърва, лупавец, речен кефал, малък речен кефал, лещанка,
обикновена кротушка, кримска мряна, резовска брияна, малък морунаш,
говедарка, горчивка, обикновен щипок, тревно попче и др.
Ниските рибни запаси се дължат най-вече на интензивния риболов и
бракониерството, както и продължителните засушавания в периода 1991-1995
год. За възстановяването на запасите е необходимо извършване на зарибяване
с балканска пъстърва и ограничаване на риболова за известен период от
време.
Безгръбначната фауна е с проученост под 50%. Видовият състав на
земноводните е скромен – 9 вида.
Странджа, намираща се както и цяла България на биогеографски
кръстопът, притежава автохтонна флора и фауна, формирани от видове и групи
от видове, произхождащи от различни биогеографски райони (Централна
Европа, Средиземноморие, Мала Азия, Кавказ, Балкански полуостров) и с
характерно присъствие в района. Дивата природа в общината е типична за
района и същевременно уникална за Европа, което изисква необходимост от
специални мерки за съхраняване на тази нейна характеристика.
В сферата на своята компетентност Община Малко Търново, съгласно
чл.118 от ЗБР развива в следните дейности:
- осъществява дейноста опазване на биологичното разнообразие;
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- интегрира опазването на БР и устойчиво управление на биологичните
ресурси във всички планове, проекти, програми и стратегия на Общината, които
разработва;
- управлява защитените територии и опазва приоритетните растителни и
животински видове в Община Малко Търново;
- финансира проекти и дейности свързани с опазване на околната среда
и водите;
- използва резултати от проучвания на БР при изготвяне на планове,
проекти и стратегии на Община Малко Търново;
- контролира дейността на собственици или ползватели на земи, гори и
водни площи на територията на Общината;
- санкционира нарушители в предвидените в този закон случаи;
- осъществява международно сътрудничество по въпроси от обща
загриженост, свързани с опазване на БР на територията на Община Малко
Търново;
Микота и флора
Висши растения
Семенни, папратовидни и хвощообразни растения
Флората на Странджа е изключително богата и уникална не само за нашата
страна, но и за Европа. На сравнително малка територия тук могат да се
намерят около 1670 растителни вида и 54 подвида, като видовете с висока
консервационна стойност са около 20%. Това представлява около 47,6% от
висшите растения в България. Само в Червената книга са вписани над 70
странджански ендемита.
Лесистостта е висока – около 80% от територията са гори. Със странджанските
гори завършва поясът на понтийско-евксинската растителност, разпространена
в Северен Иран, Кавказ и по южното черноморско крайбрежие на Турция. В
Странджа на малка територия участието на местни дървесни и храстови
видове в състава на горите е двърде значително – над 100. В подлеса се
наблюдават много елементи на колхидската флора.
За характеристика на разпределението и участието на дървесни и храстови
видове са използвани ЛУП на Държавно горско стопанство Малко Търново,
както и редица научни трудове. Горските масиви в общината са с площ 684 000
дка. Преобладават дъбовите гори, източнобуковите са около 1 500
ха.Основните доминанти са дъбовете – благун, цер, горун. В подлеса на тези
гори се срещат мушмула, бясно дърво, глог, дрян, източен габър, лопух,
горянче, иглика, ботурче и др.
В следващата таблица са представени основните дървесни видове в Държавно
горско стопаство Малко Търново, както и площта, с която са представени –
чисти и смесени гори (по данни на Агролеспроект).
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Таблица 1.1 Малко Търново
Дървесен вид
Източен бук - Fagus silvatica
Горун - Quercus sessiliflora
Благун - Quercus frainetto
Цер - Quercus cerris
Обикновен габър - Carpinus
betulus
Източен габър - Carpinus
orientalis
Други широколистни
Иглолистни

площ (А)
4 171
6 403
2 433
592
212

участие (%)
25,0
38,4
14,6
3,5
1,3

555

3,3

204
2 110

1,2
12,6

Иглолистните дървесни видове ( Pinus nigra, Pinus silvestris, Pseudotzuga
duglasii, Cedrus atlasi, Picea excelsa, Larix europea ) имат малко участие – 12,6%
и са внесени изкуствено през последните 50 години. В категорията други
широколистни видове, с незначително, но твърде важно от гледна точка на
биоразнообразието участие от 1,2%, трябва да бъдат посочени лъжник (
Quercus hartwissiana Stev.), космат дъб (Quercus pubescens L. ), мъждрян
(Fraxinus ornus L.), брекина (Sorbus torminalis L.), скоруша (Sorbus domestica L.),
клен (Acer campestre L.) , явор (Acer pseudoplatanus L.), шестил (Acer
platanoides L.), сребролистна липа (Tillia argentea Desf.), дребнолистна липа
(Tillia parvifolia Ehrh.), кримска липа (Tillia enchlora C.Koch.), дива круша (Pyrus
communis L.), бадемолистна българска круша (Pyrus amigdaliformis Vill.), черна
елша (Alnus glutinosa L.), джанка (Prunus divaricata Led.).
Най-значими от флористична и консервационна гледна точка са
източнобуковите формации с участието на горун и по-рядко благун, с подлес от
зеленика и други вечнозелени храсти. Това са обикновен тис, странджанска
зеленика, пирен, лавровишня, колхидски джел, червена и синя хвойна, миши
уши, чашкова звъниика, калуна, горянче, брашлян, зимзелен, филирея,
тамянка, жасмин, скрипка, аспарагус, звездиче, бял имел. В долинната част от
територията на общината са разпространени чисти източнобукови, както и
смесени с дъбове гори. Там са разпространени и източнобукови гори с
лавровишня. Интересна е формацията, представляваща останки от
средиземноморските маквиси с участието на филирея, пистация, космат
дъб,мъждрян, келявгабър, рускус, аспарагус и др.
Папратовидните са представени с 22 вида, хвощообразните – с 5 вида. На ниво
семейства те са представени от 121 семейства и 618 рода, като срещащите се
таксони са над 70% от известните в България. С най-много видове са
семействата:
Сложноцветни – Asteraceae – 191 от 62 рода
Житни – Poaceae – 154 от 72 рода
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Бобови – Fabaceae -146 от 28 рода
Най-голямо участие имат субмедитеранските и средноевропейските флорни
елементи.
Във флората на Странджа голямо участие имат фанерофитите – 7%, което е
характерно за планините, а също така и терофитите – 26%, което е типично за
средиземноморския климат. Тук се срещат голям брой терциерни реликти – 63
вида, като 7 от тях са странджански ендемити. Флористичните ендемити са 55
вида. Локални за Странджа са 10, между които търиловото великденче,
йордановото подрумиче и др. Българските ендемити са представени от 6 вида
и 3 подвида, а балканските ендемити са 39 вида и 5 подвида.
Като консервационно значими са определени 140 вида и подвида. От тях 4 вида
са застрашени на световно ниво, други 11 – на европейско, 113 вида са
включени в националната Червена книга, а 7 вида са редки за страната.
Защитените растения са 74 вида, като 5 от тях са строго защитени и по
Бернската конвенция.Почти всички консервационно значими видове имат
находища в странджанските защитени територии. Що се отнася до описание на
локалитетите и състоянието на популациите, едва 10% от флората на
планината е добре проучена.
Лечебни растения
Като особена категория от флората на община Малко Търново са лечебните
растения. По смисъла на Закона за лечебните растения (........г.) на територията
на общината се срещат 501 вида, които принадлежат на 94 семейства. Това
представлява 37,7% от висшата флора в Природния и парк и 70% от
диворастящите лечебните растения, срещащи се в България. 498 от видовете
са по Приложение към чл. 1 ал.2 от ЗЛР, а още 3 вида са добавени към този
списък от природозащитни (блатно кокиче (L.aestivum ), колхидски джел (Ilex
colhica )) и търговски съображения (обикновена коприва – Urtica diotica ). От тях
144 вида имат стопанско значение и са предмет на събиране и търговия.
Таксономично лечебните растения се разпределят по следния начин:
Покритосеменни растения (отдел Magnoliophyta ) - 482 вида
Двусемеделни (клас Magnoliopsida ) – 440 вида
Едносемеделни (Клас Liliopsida ) – 42 вида
Папрати (отдел Polypodiophyta) -12 вида
Хвощове (отдел Equisetophyta) – 4 вида
Голосеменни (отдел Pinophyta) – 3 вида
С най – голям брой видове са семействата:
Сложноцветни (Asteraceae) - 57 вида
Устноцветни (Lamiaceae) - 56 вида
Бобови (Fabaceae) – 31 вида
Сенникоцветни (Apiaceae) – 24 вида
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Живеничеви (Scropulariaceae) – 23 вида
Розоцветни (Rosaceae) – 22 вида
Кръстоцветни (Brassicaceae) – 22 вида

В зависимост от степента на застрашеност 54 вида или 10% са защитени по
различни закони:
- по ЗБР са защитени 20 вида
- по Конвенцията по международна търговия със застрашени
видове от дивата флора и фауна (CITES) – 16 вида
- В Червена книга са включени 19 вида, от които 5 с категория
застарашен и 14 вида с категория рядък
- под специален режим на ползване - 30 вида, от които 20 вида са
забранени за събиране за стопански цели от естествени находища и 10 вида са
под ограничителен режим.
Мъхове
В Природния парк са установени 74 вида мъхове. Таксономично те
принадлежат към:
- Клас Листни мъхове - Bryopsida - 59 вида
- Клас Чернодробни мъхове – Mdrchantiopsida- 15 вида
В Европейската Червена книга е включен един вид - Metzgeria simplex, а в
Списъка на редките и застрашени мъхове в България – 13 вида, от които 10 са
странджански ендемити.
Тези описани видове са намерени в района на обекта на настоящата оценка, но
проучеността им по отношение на локалитетите им е твърде слаба.
Нисши растения
Проучванията върху нишите растения са твърде оскъдни, поради което няма да
бъдат предмет на оценка на настоящия доклад.
Микота
Микотата в Странджа не е напълно проучена, но има сведения за
разпространението на гъбите-макромицети, които са обследвани именно в
обекта около Малко Търново, както и около Кости и резервата Силкосия.
Установени са 61 вида и 1 вариетет. Основно принадлежат към клас
Basidiomycetes. Ядливите видове са 20. Застрашени или редки за Европа са 14
вида. За българската флора 3 вида се считат за “уязвими” и 3 - за “редки”. По
Бернската конвенция защитени са 3 вида – гъбата-булка, бронзовата и
царската манатарка.
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Растителност
Растителността в Странджа се отличава с фитоценотична специфика,
уникална както за България, така и за Европа. Отнася се към биома на
широколистните листопадни гори на умерения климат, но с доминанти от
евксинската и субевксинската флора. Така Странджа попада в Евксинската
ботанико-географска провинция, която в Европа се простира единствено тук –
по българското и турското Черноморие. На основата на южноевксинската
растителност планината е включена в Понтийско-Кавказко-Хирканската
българска провинция. По отношение на вътрешното за страната райониране на
растителността, Странджа е обособена в отделен окръг с два района – район
Факия и район Велека.
Гори
Горите на Странджа обхващат 80,7% от територията на парка. Те са
остатък от терциерната растителност. За тях е характерна растителната
инверсия, при която буковите гори с подлес от вечнозелени храсти заемат пониските долинни части на планината, а дъбовите гори са разположени над тях.
Изследователите на странджанските горски формации сочат различни
характеристики на техния състав и продуктивност . Д.Йорданов (1938) разделя
планината по отношение на горските формации на крайбрежен район,
северни и северозападни покрайнини и централна част ( Вътрешна Странджа)
– разделение, което по-късно се възприема от горската типология и доминира
във всички растително-географски проучвания. Обектът на настоящия доклад
попада в район Вътрешна Странджа.
Основните типове гори, които се срещат на територията на Вътрешна
Странджа са уникални за растителността на страната. Значително присъствие
имат съобществата от средиземноморски и субсредиземноморски тип:
- Термофилни дъбови гори с вечнозелени склерофилни храсти
- Източнобукова гора с лавровишня - Fagetum laurocerasosum
- Източнобукова гора с кавказка (странджанска) боровинка - Fagetum
vaccinosum arctostaphylosum
- Източнобукова гора с бясно дърво – Fagetum daphnosum
- Източнобукова-горунова гора с калуна – Fageto-quercetum callunosum
Състояние на горите
Цялата територия на лесничействата попада в Природния парк, всички
гори са в категорията “гори със специално предназаначение”. По отношение на
горскостопанското стопанисване те се разделят на 13 стопански класа. Горите,
които се намират в близост до площадката, попадат в стопански клас “Зимен
дъбов високобонитетен за превръщане”
Относително състоянието на горите в лесничействата е добро.
Наблюдаваното съхнене на горите в Парка тук е изразено в много по-малка
степен, вероятно поради по-високата надморска височина и по-влажния климат.
Научни изследвания в тази връзка за установяване причините за това съхнене
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не са правени. При широколистните видове се наблюдава нападение на черен
имел, който е полупаразитен вид и намалява продуктивността на нападнатите
насаждения и влошава тяхното състояние. Наблюдава се съхнене и на
иглолистните култури, особено тези които са на надм.в. по-малка от 250 м. Това
явление се наблюдава и при други места от Парка и вероятно е свързано с
еколого-биологичните изисквания на вида, които не са били взети предвид при
създаването на тези култури преди половин век.
Хабитати
Богатото растително разнообразие в Странджа обусловя наличието на
голям брой природни хабитати, определени в Плана за управление на ПП
Странджа по наличната фитоценотична и горскотипологична информация на
базата на класификационната система на хабитатите Палеарктика. В границите
на парка са установени 120 хабитата, което го поставя сред териториите с
европейска консервационна значимост. Горите се отнасят към 28 горски и 18
храсталачни хабитата. Това са:
•
-

Хабитати от южноевксински тип
източен бук със странджанска зеленика
източен горун и благун
източен бук с източен горун
източен горун със странджанска зеленика
източен бук с кавказка боровинка
източен бук с лавровишня и колхидски джел
източен горун с кавказка иглика
дъбови гори с лъжник
източен бук, габър, липа
източен бук с калуна
български крайбрежни лонгозни гори

•
•
•
•
•
•
•

Хабитати от субевксински тип
благун и цер
дъбово-габърови гори
Елино – балканските терофитни съобщества
Елино-балкански андропогонови степни съобщества
Елино-мизийски крайречни влажни ливади с детелина
Мезофилни пасища
Сенокосни ливади
Скални масиви и скални венци (5 хабитата)

Хабитатното разнообразие се допълва от наличието на понтийски
крайморски хабитати, които не касаят територията на обекта на настоящата
оценка. Тук се намират още полуестествени и културни хабитати. Горските
култури заемат 8,5% от горския фонд в парка.
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В плана за управление са определени и още 7 горски хабитата, които не са
включени в класификацията на Палеарктика, но принадлежат към
южноевксинския тип растителност и са застрашени в европейски мащаб. Това
са:
- странджански гори от източен горун със зеленика
- странджански гори от източен бук с лавровишня и джел
- странджански дъбови гори от лъжник
- странджански дъбови гори с пирен
- странджански гори от източен горун и благун
- странджански гори с калуна
- странджански дъбови гори с чашковидна звъника
Характеристика на състоянието
Оценката на ПП Странджа по отношение на типичността и
естествеността на екосистемите е много висока. Тя го поставя като единствен
представител в Европа на суббиома “шириколистни лете зелени гори на
умерения климат с вечнозелен подлес от лавровиден тип”, който е запазил
своята естественост. Това на първо място се дължи на недостъпността на
територията през втората половина на миналия век, поради причини от
близкото ни минало. Така тук са се запазили големи територии с малко
антропогенно натоварване. Като естествени са определени високостъблените
гори на възраст над 100 години със сложна структура, нормална естествена
пълнота, и участие на монументални вековни дървета. Така Паркът се нарежда
на първо място в страната по своето хабитатно разнообразие, а по отношение
на биоразнообразието – на едно от първите места.
Безгръбначна фауна
От безгръбначните животни най-добре са проучени 6 групи (паяци Araneae,
правокрили Orthopteroidea, мрежокрили Neuroptera, дневни пеперуди
Rhopalocera, двукрили Diptera u мекотели Mollusca). От тях в парка са
установени 556 вида. Разпространението на безгръбначната фауна е известно
само за консервационно значимите видове и то по местообитания и за групи
видове върху по-обширни райони от парка. Реликтните видове са 31, а други 19
вида имат в парка реликтови популации. Най-много терциерни реликти има
сред мекотелите – 12 вида. Ендемизмът при безгръбначните е доста висок –
над 5% за проучените групи. Локални ендемити са паяците Harpactea strandjica
и Cyclosa strandgae, скакалецът Isophya rammei, а от мекотелите - Orcula zilchi;
българските ендемити са около 80 вида, а балканските ендемични видове са
45. Най-силно е проявен ендемизмът при твърдокрилите (Coleoptera) – 38 вида
(22 български ендемита), при Myriapoda – 15 вида (13 български ендемита) и
при мекотелите – 14 вида (1 локален и 6 български ендемита).
Разпространението на безгръбначната фауна е в голяма степен неуточнено.
Местообитанията на консервационно значимите видове обаче, се познават
добре. За територията на ПП «Странджа» това са общо над 400 вида
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застрашени, редки, ендемични и реликтни безгръбначни. Ливадите и пасищата
се обитават от един терциерен и един преглациален реликт, от 4 вида с
реликтови популации в Странджа, 2 локални и 2 български ендемита; 4 от
видовете са застрашени на световно и 3 – на европейско ниво. Другите типове
местообитания имат малко представители от най-важните видове
безгръбначни. Голямо консервационно значение имат обаче реките с 2 вида
терциерни реликти и 3 български ендемита.
Гръбначна фауна
Клас Земноводни (Amphibia) (по Бешков и Нанев, 2002)
Голяма крастава жаба (Bufo bufo*)
Зелена крастава жаба (B. viridis*)
Обикновен тритон (Triturus vulgaris*)
Южен гребенест тритон (Triturus cristatus karelinii)
Горска жаба (Rana dalmatina*)
Голяма водна жаба (Rana ridibunda)
Жаба дървесница (Hyla arborea*).
Клас Влечуги (Reptilia) (по Бешков и Нанев, 2002)
От установените в ПП «Странджа» 23 вида влечуги, потенциални обитатели в
района на площадката са:
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni*)
Шипобедрена костенурка (Testudo graeca*)
Слепок (Anguis fragilis*)
Смок мишкар (Elaphe longissima*)
Голям стрелец (Coluber caspius*)
Вдлъбнаточел смок (Malpolon monspessulanus*)
Жълтокоремник (Ophisaurus apodus*)
Зелен гущер (Lacerta viridis)
Кримски гущер (Podarcis taurica)
Стенен гущер (P. muralis)
Видовото богатство при влечугите следва да се свърже със зоогеографската
принадлежност на видовете, която за разлика от тази на останалите класове
гръбначни
животни,
показва
“по-южен”
характер.
Преобладават
южноевропейските видове – 6, средиземноморските и средиземноморскопредноазиатските – също 6 вида, предноазиатските – 4 и иранотуранските – 3
вида. При земноводните само 2 вида имат подобен тип на разпространение,
докато останалите видове са основно средноевропейски елементи.
Сред влечугите със световно значение за опазването им са популациите
на 11 вида. Европейски значими популации имат 9 вида от влечугите. При
земноводните със световно значение на популацията е 1 вид, а с европейско
значение – 5 вида. Световно застрашени са два вида земноводни – големият
тритон и жабата дървесница и 2 вида влечуги –шипобедрената и
шипоопашатата костенурка (Testudo graeca и T. hermanni). В Европейската
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червена книга се намира смокът мишкар (Elaphe longissima), а в националната
Червена книга освен него е включен и жълтокоремникът (Ophisaurus apodus).
Видът Bufo bufo е включен в списъка на IUSN и в Червената книга на България
Клас Бозайници (Mammalia) (по Попов, 1993, Спиридонов и Спасов,
1993)
От бозайниците в района доминират: дивата свиня (Sus scrofa) и сърната
(Capreolus capreolus) - от копитните; дивата котка (Felis silvestris*), чакалът
(Canis aureus), лисицата (Vulpes vulpes),
язовецът (Meles meles) от
хищниците; жълтогърлата горска мишка (Apodemus flavicollis), както и видове от
р. Mus, плъхове (Rattus spp.), полевки (Microtus spp.), обикновенният сънливец
(Glis glis), горският сънливец (Dryomis nitedula), катерицата (Sciurus vulgaris) - от
гризачите; таралежът (Erinaceus concolor*), европейската къртица (Talpa
europaea), белокоремна белозъбка (Crocidura leucodon) - от дребните
(насекомоядни) бозайници, див заек (Lepus europeaus) – от зайцеподобните.
Възможно е присъствието (или срещането) на благороден елен (Cervus
elaphus) -от едрите чифтокопитни бозайници, както и бялка (Martes foina), черен
пор (Mustela putorius) и невестулка - (Mustella nivalis*).
Едрите бозайници (хищници и копитни) са по-добре представени от дребните
бозайници (насекомоядни, гризачи и зайцеподобни), което се дължи от една
страна на техния по-малък ареал, а от друга – на недостатъчно пълните
изследвания. За чакала паркът е единствена по значимост в Европа защитена
територия. Благородните елени са около 150 и плътността на популацията е
много ниска. Популациите на видове като златката (Martes martes), бялката
(Martes foina), черния пор (Mustela putorius) и дивата котка (Felis silvestris) на
места са силно намалели. Световно значими популации (над 0.01% от
световната) имат гюнтеровата полевка, дивата котка, обикновеният и
лешниковият сънливец.
Клас Птици (Aves)
В района доминират пойните птици, като най-често се срещат зелен кълвач
(Picus viridis*), голям пъстър кълвач (Picoides major*), въртошийка (Junx
torquilla*), обикновена чинка (Fringilla coelebs*), планинска чинка (Fringilla
montifringilla*), кукувица (Cuculus canorus*), обикновен мишелов (Buteo buteo*),
полски блатар (Circus cyaneus), голям ястреб (Accipiter gentilis*), малък ястреб
(Accipiter nisus*), осояд (Pernis apivorus*), степен орел (Aquila rapax*),
обикновена ветрушка (Falco tinnunculus), малък сокол (Falco columbarius*),
сокол скитник (Falco peregrinus*), пъдпъдък (Coturnix coturnix), яребица (Perdix
perdix), обикновена калугерица (Vanellus vanellus*), скален гълъб (Columba
livia*), гривяк (Columba palumbus), обикновена гургулица (Streptopelia turtur),
гугутка (Streptopelia decaocto), козодой (Caprimulgus europaeus*), чухал (Otus
scops*), домашна кукумявка (Athene noctua*), горска ушата сова (Asio otus*),
блатна сова (Asio flammeus*), черен бързолет (Apus apus*), синявица (Coracias
garrulus*), папуняк (Upupa epops*), среден пъстър кълвач (Picoides medius*),
дебелоклюна чучулига (Melanocorhypha calandra*), качулата чучулига (Galerida
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cristata*), горска чучулига (Lullula arborea*), полска чучулига (Alauda arvensis*),
ливадна бъбрица (Anthus pratensis*), черночела сврачка (Lanius colurio*), сива
сврачка (Lanius excubitor*), южен славей (Erithacus megarhynchos*), черногушо
ливадарче (Saxicola torquata*), кос (Turdus merula*), хвойнов дрозд (Turdus
pilaris*), поен дрозд (Turdus philomelos*), градинско коприварче (Sylvia borin*),
голямо белогушо коприварче (Sylvia communis*), жалобна мухоловка (Ficedula
hypoleuca*), дългоопашат синигер (Aegithalos caudatus*), лъскавоглав синигер
(Parus palustris*), горска зидарка (Sitta europaea*), жълта овесарка (Emberiza
citrinella*), сива овесарка (Emberiza calandra*), щиглец (Carduelis carduelis*),
домашно врабче (Passer domesticus), полско врабче (P. montanus*), обикновено
конопарче (Acanthis cannabina*), обикновен скорец (Sturnus vulgaris), сойка
(Gallurus glandarius), сврака (Pica pica).
Сред гнездящите в района на площадката около 50 вида птици, са видове с
висок природозащитен статус, като черен кълвач (Dryocopus martius), белогърб
кълвач (Picoides leucotos), гарван гробар (Corvus corax), плешанка (Oenanthe
pleschanka), горска улулица (Strix aluco*). В националната Червена книга са
записани: червеновратият гмурец (Podiceps griseigena), осоядът (Pernis
apivorus), големият и малък ястреб (Accipiter gentilis, A. nisus), соколът орко
(Falco subbuteo),
гълъбът хралупар (Columba oenas), черният кълвач
(Dryocopus martius) и южният белогърб кълвач (Dendrocopos leucotos lilfordi).
Характеристика на състоянието
Малкотърновският район е един от най-богатите на животински видове в
страната. Климатичните особености на района, от една страна, и
отдалечеността му от активно замърсващи производства, от друга, дават
възможност за съхранение на идентичността и богатството на фауната. Тя е
разнообразна и има голямо консервационно значение.
Разпространението на безгръбначната фауна е в голяма степен неуточнено.
Местообитанията на консервационно значимите видове обаче, се познават
добре.
Липсата на големи водни площи във вътрешността на планината чувствително
намалява ролята на парка за водолюбивите прелетни птици, но горите и
селскостопанските земи са изключително важни станции за грабливите,
пойните, гълъбовите и синявцовите прелетни видове. От гнездовата
орнитофауна 73 вида са обитатели на горите и храсталаците. Броят на чисто
синантропните видове е 16.
Селскостопанските земи като местообитание на консервационно значима
фауна съставляват част от територията в крайбрежната зона, оценена като
фаунистично важна. Докато във вътрешната територия на парка, в каквито
попада площадката, консервационно значимите фаунистични елементи не са
локализирани, поради което не са очертани и територии с фаунистично
значение. В същото време обаче, със селскостопанските земи е свързано
гнезденето на 8 вида, от които някои имат голямо консервационно значение,
като полската яребица (Perdix perdix), пъдпъдъкът (Coturnix coturnix), ливадният
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дърдавец (Crex crex) - световно застрашен вид, полската чучулига (Alauda
arvensis), полската бъбрица (Anthus campestris) и черноглавата овесарка
(Emberiza malanocephala).
Странджа няма особено значение за зимуващите водолюбиви птици, а
установените през зимния период 43 вида от различните разреди, са в
незначима численост. Общо по време на прелетите, на летните скитания и на
зимуването в парка, са установени 136 вида, които не гнездят на територията
му.
Миграционни коридори
Над Странджа преминава вторият по големина миграционен път на прелетните
птици в Европа – Via Pontica. По-голямата част от птиците мигрират
непосредствено над морския бряг до няколко километра навътре в сушата.
Миграционния път е широк и често ята от мигриращи птици могат да се видят
десетки километри на запад. Липсата на големи водни площи във
вътрешността на планината обаче, чувствително намалява ролята на ПП
«Странджа» за водолюбивите прелетни птици.
Характеристика на защитените природни територии и обекти
Територията на Община Малко Търново попада изцяло в ПП “Странджа”,
защитена територия по смисъла ЗТТ, както и в защитените зони по Натура
2000
- ЗЗ “Странджа” с код ВG 0001007 определена по чл.6, ал.1 и 2 на ЗБР
за опазване на природните местообитания и видовете на дивата флора и
фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007
- ЗЗ “Странджа” с код ВG 0002040 определена по чл.6, ал.1 и 2 на ЗБР
за опазване на дивите птици.
Природен парк „Странджа” – Обявен със Заповед №РД-30/24.01.1995 г.
на МОС, прекатегоризиран със Заповед №РД-350/14.07.2000 г. на
МОСВ, и Заповед за промяна на площта №РД-25/18.01.2001 г. на МОСВ.
Най- голямата защитена територия в България. Обхваща площ от 1 161
кв.км – 1% от територията на страната. Дължината му от изток на запад е
около 50 км, а средната ширина от север на юг- 25 км. Релефа на
Странджа е силно разчленен и атрактивен.
Защитена местност “Велека” – Обявена е със Заповед №76/18.01.1989
г. на КОПС с обща площ 1546,3 ха в землищата на селета Звездец, Бръшлян и
Стоилово. Това е горното течение на реката, където тя пресича карста и
образува множество меандри. Бреговете са скалисти, урвести с канари и
пропасти недостъпни на много места. Горските склонове са покрити с първични
сложни естествени дъбиви и букови гори, убежище на много гнездещи птици –
лешояд, скален орел, черен щъркел и много бозайници, включително видрата.
Тази територия е особенно подходяща и атрактивна за посещение от
туристи, достъпна от м. “Ковач”, “Петрова нива”, с. Стоилово и м. Въжиево.
Защитена местност “Парория” – Разположена е между селата
Заберново и Калово във водосборите на Заберска река и Казански дол.
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Обявена е със Заповед № 845/31.10.1991 г. на МОС. В защитената местност и
около нея има множество параклиси в карстовата част на Пазлаците скалите
крият много изненади и пещерни образувания. Горите са много стари,
разновъзрастни с вековни дъбови дървета. В този район е и най- интересното,
най-дебелото и вероятно най-възрастното дърво в Странджа.
Защитена местност “Рудиново” – Обявена е със Заповед № 332 /
16.05.1991 г. на МОС в района на с. Сливарово в м. Патрона с площ 15,3 ха с
цел опазване на представително, много добре запазено находище на
странджанска боровинка. Разположено е в стара източно- букова гора със
зеленика, в близост до тракийски некропол и рудник.
Защитена местност “Докузак” – Обявена е със Заповед № 845 /
31.10.1991 г. на МОС с площ 5,0 ха край гр. Малко Търново. Това е найкомпактното от разпръснатите в този район находища на кримски чай,
единствено в България на този застрашен от изчезване вид. Опитите за
изкуственото му размножаване излязоха успешни, което дава възможност да се
разшири в култура и използва като прекрасен тонизиращ чай. Мерките за
защита на естественото находище са съдбовно важни.
Защитена местност „Петрова нива”- Обявена със Заповед № РД309/31.03.2003г. на МОСВ с площ 250 ха в землището на с. Стоилово. В тази
местност е проведен конгрес на ВМРО през 1903 година за обявяване на
Преображенското въстание. Живописната околност е заобиколена с отвесни
скали и урви към река Велека, покрити с останки от средиземноморски маквиси
с редки защитени растения.
Защитена местност „Моряне”- Обявена със Заповед №РД180/08.07.1994 г. на МОС.
Защитена местност „Босна”- Обявена със Заповед №170/16.02.1990 г.
на ДКООС.
Защитена
местност
„Кривинизово”Обявен
със
Заповед
№332/16.05.1991г. на МОС.
Съгласно чл.52, ал.1 от ЗЗТ, Община Малко Търново като собственик на
част от защитените територии, поема ангажимент по подновяване на
информационни и забранителни табели, обозначаване граници на защитени
територии, упълномощаване на лица налагащи спазването на ЗЗТ, поддържане
и почистване на изградените туристически маршрути и др.
Природoзащитно значими таксони
В зависимост от степента на застрашеност, част от фонда на лечебните
растения – 54 вида (10%) се отнася към различни природозащитни категории
(Приложение 1):
•
•
•
•

в Червената книга на България са включени 19 вида, като 5 са с
категория “застрашен” и 14 с категория “рядък”;
защитени със Закона за биологичното разнообразие са 20 вида;
под специален режим на ползване са 30 вида, от които 20 са
забранени за събиране за стопански цели от естествените
находища и 10 вида са под ограничителен режим;
в списъка на Конвенцията по международна търговия със
застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) – 16 вида.
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В зависимост от принадлежността към природозащитни категории и в
съответствие с действащите нормативни документи и предопределените от тях
режими за опазване и ползване, фондът от диворастящи лечебни растения в
община Малко Търново се разпределя в три групи.
1.
Видове, забранени за събиране за лични и стопански нужди;
2.
Видове, забранени за стопанско ползване, но разрешени за
събиране за лични нужди в количества, определени от ЗЛР и Плана за
управление на парка;
3.
Видове, разрешени за събиране за лична употреба и за
търговски цели, съгласно зонирането, режимите и нормите в парка.
Степен на проученост
По причини от субективен и обективен характер преобладават хорологичните
и таксономични данни, тъй като флората на Странджа отдавна е обект на
ботанически изследвания. Независимо от това данните за разпространението
на лечебните растения са сравнително стари, не са обвързани с актуалната
топонимия в парка и трудно могат да бъдат организирани в информационни
единици, подходящи за вземане на управленски решения при ползване на
запасите. Акцентът при изследванията в повечето случаи е бил върху “поинтересните”, ендемични, реликтни, редки и характерни таксони висши
растения. По тази причина “обикновените” - широко разпространени видове,
към които се отнасят болшинство от лечебните растения със стопанско
значение не са регистрирани и изследвани пълноценно.
Фитоценологичните изследвания на територията на парка също са силно
ограничени. Поради тази причина липсва информация за участието на
лечебните растения в растителната покривка на планината.
Ресурсологичните изследвания върху лечебните растения са крайно
недостатъчни. Липсват конкретни данни на популационно ниво - площ,
численост, хоризонтална и възрастова структура за приоритетни от
природозащитна и стопанска гледна точка видове. Не е провеждано
ресурсологично
картиране,
включващо
оценка
на
билогичните
и
ескплоатационни запаси на лечебните растения в парка. Не са изследвани
възможностите за възстановяване на популациите при експлоатация в
локалните климатични условия.
РЕЗЕРВАТИ
Резерват “Узунбуджак” – м.Калето (площ 5150 ха)
Половината площ се пада на резервата. Отличава се с най-голямото
разнообразие от образци от 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 гора с чашковидна звъника, както и образци от други
приоритетни хабитати. Меандриращата река Резовска образува южната
граница на комплекса и го обогатява с няколко приоритетни видове риби,
блатни костенурки, и представлява един от трите на-важни за видрата речни
участъци. Срещат се повечето видове от предишния район. Територията е една
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от трите най-важни за вълка, дивата котка, златката, белогърбия и черния
кълвач, малкия креслив орел и други приоритетни видове. В комплекса попада
и една от най-важните прилепски пещери в парка.
Резерват „Витаново”
Резервата е обявен със Заповед № 1113/03.12.1981 г. на КОПС при МС.
Разположен е до северните склонове на главното Странджанско било по
границата с Република Турция в землището на гр. Малко Търново и Бръшлян
/на 9 км. от Малко Търново и на 5 км. от Бръшлян/ и е с площ 1112,4 ха. Района
на резервата обхваща първична екосистема от гори от източен бук и източен
горун с характерен подлес от южноевксински храстови и тревни видове.
Средната възраст на насажденията е предимно от 80 до 110 години.
Надморската височина е от 400 до 600 м., което обуславя съществената
разлика на растителността в района от тази в другите странджански
резервати /”Силкосия” и “Узумбоджак”/. На територията му са установени 462
вида висши растения /47 вида – дървета и храсти и 421 вида – тревисти
растения/. С природозащитен статус са 23 вида, като с категория “рядък” са 20
вида, а с категория “застрашен” – 3. Голямо богатство са карстовите извори в
Голямо и Малко Айдере и пещерните образувания – добре проучена е
Братановата пещера. Във Витаново обитават всички видове диви животни,
характерни за Странджа. Тук е запазена едно от малкото естествени находища
на благороден елен. В чистите води на Айдере се среща балканска пастърва.
Резерват „Средока”
Разположен е в землищата на Малко Търново и Стоилово, съответно на
3 км. от М.Търново и 2 км. от Стоилово. Общата му площ е 607,8 ха и е обявен
със Заповед 75/18.01.1989 г. Притежава 110,2 ха открити пространства от
поляни и пасища. Територията му е силно атрактивна с много стръмни
склонове и скални образувания по десния бряг на р. Айдере. Множеството
меандри на реката се редуват с вирове, скални прагове и водопади, а
бреговете са покрити с разнообразни дървета и храсти. Висока стойност има
голямото находище от лавровишня и компактните групи от колхидски джел. Тук
могат да се видят първични дъбови и букови гори, в които не са водени сечи
поради недостъпните терени. По бреговете на р. Айдере съществуват
впечатляващилъжникови дървета.

Природни забележителности
Пещери и извори на р. Младежка – Обявени със Заповед № 4051 /
29.12.1973 г. на МГОПС с площ 8,3 ха. Обхващат силно разсечен карст с
няколко пещери и карстови извори в м. Калето край с. Младежко.
Пещера Елината дупка – Обявена със Заповед № 206 / 23.03.1981 г. на
КОПС с площ 5,3 ха в м. Бялата вода. Районът е частично нарушен при
реконструкцията на пътя Бургас – Малко Търново.
Камъка – Обявена със Заповед №206/23.03.1981 г. на КОПС. Обхваща
площ от 0,2 ха край пътя Малко Търново – Граматиковов м. Каменска бърчина.
Представлява комплекс от интересни скални интересни скални образувания на
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редки за Странджа конгломератни скали, използван е в древността за
тракийско светилище.
Синя хвойна – Обявена със Заповед № 1427/13.05.1974 г. на МГОПС.
Обхваща площ от 2,0 ха в м. Градището край гр. Малко Търново, в която е
защитено единственото находище на синя хвойна в най-високата част на
българска Странджа. Формацията частично бе нарушена при извършените
реконструкции в този район и залесявания с черен и бял бор.
„Находище на странджански дъб в м. Конаджика”, Заповед №
521/20.05.85 г. на КОПС при МС.
Вековни и забележителни дървета
Източен бук – Обявено със Заповед №1042/30.11.1984 г. на КОПС.
Намира се в м.Разсклона край с. Заберново с хайдушки надпис на кората на
дървото.
Дъб благун – Обявено със Заповед №1042/30.11.1984 г. на КОПС.
Вековно дърво край с. Заберново.
Дъб благун – Обявено със Заповед № 775/28.03.1962 г. на МГТП.
Намира се в м. Тумбата край с. Заберново – най-дебелото и атрактивно дърво
в парк “Странджа”.
Дъб летен – Обявено със Заповед № 775/28.03.1962 г. на МГТП. Намира
се в м. Толпан край с. Заберново. Вековно дърво с обиколка 5,30 м. и височина
24 м.
Горун – Обявено със Заповед № 284/10.04.1981 г. на КОПС. Вековно
дърво в м. Стоиловска чучурика край Малко Търново е заличено от Държавния
регистър на защитените природни обекти.
Летен дъб – Обявено със Заповед № 775/28.03.1962 г. на МГГП. Вековно
дърво с обиколка 5,50м., намиращо се в м. Тетрабаир край с. Звездец.
Благун – Обявено със Заповед № 1042/30.11.1984 г. на МГОПС. Вековно
дърво с височина 21 м. и обиколка 5,50 м., разположено край с. Звездец в м.
Тончов пъзлак.
ТУРИЗЪМ
Огромният природо-географски потенциал на Малкотърновския край е
създал условия за непрекъснато обитаване още от зората на човешката
цивилизация. Изминатите от тогава векове са ни оставили една богата история
на Странджанския край. 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.
РЕСУРСИ ЗА ТУРИЗЪМ
• Културно – исторически паметници и наследство – оценка на
гъстотата на тези ресурси класифицирани като :
Исторически паметници като ресурс за туризма – разработени
обекти и оценка на налични малки обекти като църкви, манастири, читалища,
национални и религиозни празници, обичаи, традиции, фолклор
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Културно – историческата характеристика на Странджа има важно
значение с оглед ефективното опазване, природосъобразно развитие и
съхраняване на ценностната система на района.
Тук се редуват почти без прекъсване тракийска мегалитна култура,
античност, средновековие, българско възраждане, до най – новата ни история
Опорен момент в развитието на територията е епохата на Одриско –
Сапийската династия, когато Бизия /дн. гр. Виза в Р Турция/ става столица на
Одриското царство. Този период заслужава специално внимание, тъй като
именно тогава се залагат основите на онази типична Странджанска духовна
култура, чийто тракийски субстрат е очевиден и в наши дни.
Към периода на Бизийската култура – І век преди Христа, се отнасят
множеството могилни некрополи и самостоятелни гробници, от които най –
впечетляващия паметник на територията е куполната гробница – светилище в
м. “Мишкова нива” и куполната и двускатната гробница в м. Пропада
Днес в Странджа са описани над 450 паметника от които 20 долмена, 24
могилни некропола, 11 самостоятелни надгробни могили, 2 куполни гробници,
13 антични и средновековни селища, 17 крепости, древни пътища, 83
параклиса, столнини и одърчета и едно историческо място от национално
значение.
Една значителна част от тези паметници са свързани с развитото през
античността до наши дни рударство, за което свидетелстват множество “рупи”.
От споменатите 450 обекта 280 са архитектурни и художествени
паметници на културата от които 18 църкви и 262 възрожденски къщи. На
територията на Общината присъстват исторически паметника, свидетелстващи
за Илинденско – Преображенското въстание.
Натрупаните данни от поколения учени са добра основа за ефективното
представяне на Странджа като специфичен район от територията на страната
ни.
В района на Странджа планина са се съхранили множество културно –
исторически паметници на древни цивилизации, а жителите му са запазили
традиционната си народна култура – фактор, който оказва положително
въздействие върху развитието на туризма.
От местностите с историческо значение тук се откроява м. Петрова нива,
край селата Звездец и Стоилово, където през 1903 г. е обявено
Преображенското въстание за отхвърляне на турското робство.
Основен дял в цялостният духовен живот на региона заема изучаването
и събирането на културно – историческо наследство.
Важен туристически ресурс са музеите, където по определена тематика
са съсредоточени преносими културни и исторически паметници. От една
страна, те имат по – висока познавателна стойност, а от друга по – добре се
осигурява тяхното опазване и изследване.
Сред туристическите обекти в Странджа е исторически музей в гр.Малко
Търново, архитектурно – историческия резерват “Бръшлян”, горска сбирка в с.
Граматиково, както и множеството църкви, съхранили шедьоври на иконната
живопис от периода на ранното българско Възраждане.
Културно – историческите паметници дават възможност за разгръщане
на богата културна дейност, която ще привлече допълнителен брой посетители
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– организиране на концерти, поставяне на художествени изложби.
Съвременното осмисляне на някои паметници на културата ( къщи и др.) и
използването им за атракционни заведения ще допринесе за увеличаване на
туристопотока.
Археологически паметници
Археологически забележителности – могилни некрополи, две куполни
гробници: м. Пропада – построена е на невисок хълм и дава началото на
некропол от 40 могили и м. Мишкова нива – използвана като хероон или като
мавзолей на знатен тракийски владетел. През 2001 г. в м. Пропада са открити
още две гробници от римската епоха, което прави много интересен, тъй като
съчетава паметници от различни епохи.
Тук се срещат и едни от най – древните мегалитни гробни съоръжения –
долмените.
Силно тракийско присъствие може да се усети и чрез един особен
паметник, намиращ се на 10 км. от Малко Търново в посока гр. Царево. Това е
тракийско скално светилище, разположен в м. Камъка. Тук върху самата скала
на много светло и високо място са издълбани кръгове /т. нар. Соларни кръгове/.
Те се свързват със слънчевия култ и бог Аполон. Подобен паметник има и в
землището на с. Сливарово.
В Исторически музей М.Търново се съхраняват всички археологически
находки от древността до освобождението на Малко Търново.
Архитектурно наследство
Странджанската къща е едно значително събитие в областта на
архитектурата. Тя е отражение на една епоха с твърде високо културно ниво –
Възраждането. Борейки се упорито за своето физическо съществуване,
странджанци са строели бързо, икономично и разумно. Ето защо
странджанската къща е запазила своята жизненост в продължение на столетия
като оригинална творба на народните майстори и това я прави особенно ценна
за историята на българската архитектура. Това откриваме при запазените къщи
и до днес.
С. Бръшлян е обявен през 1982 г. за архитектурен и исторически
резерват. Той се състои от 76 къщи – архитектурни паметници на културата, 9
от които са с национално значение, 22 – ансамбли, а останалите са от местно
значение. Църквата “св. Димитър” с килийно училище и параклисът “св.
Пантелеймон”.
Етнографски особености като ресурс за туризма – домашни и
производствени занаяти
Странджа е наситена с много и разнообразни ресурси за туризъм.
Организират се ежегодно разнообразни културни спектакли, прояви –
асамблеи, семинари, редица фестивали и други подобни изяви.
Добре съхранени са колоритни и оригинални обряди, които се
изпълняват във връзка с определени събития и празници.Те възставяват
древните традиции и поверия за здраве, плодородие, изгонване на злите
духове и др.
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Спецификата на духовната култура на Странджа е в съчетанието на
българската празнична система като цяло с типично регионалните белези на
обичаи и обреди. Типично регионален е уникалния старинен обичай
нестинарство – танц върху жарава. Нестинарския празник е в деня на св. св.
Константин и Елена още от древни времена е събирал жителите от селата
Българи, Кости и Граматиково, Стоилово и Сливарово. Той може да се
наблюдава и в много атракционни заведения през лятото.
Ориентация към културно – познавателен туризъм на обектите.
В настоящия момент някои от населените места в общината използват
възможностите на съчетанието между природа и културно-историческо
наследство за успешното развитие на селския и опознавателен туризъм. Това
са селата Бръшлян, Стоилово и Граматиково.
ОРГАНИЗАЦИОННИ ОСОБЕННОСТИ НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
ДЦВУ град Малко Търново
Като Приоритет № 1, мярка 2 и 4 в стратегията за развитие на Община
Малко Търново е посочено подобряване на социалната и образователната
инфраструктура , подобряване на физическата среда и повишаване на
жизнения стандарт на населението. Следвайки плана за развитие, през 2004 г.
общината разработи и представи пред МТСП проект за реконструкция и
възстановяване на обществена сграда Детска градина и превръщането й в
Дневен център за възрастни с увреждания . Проекта е финансиран от
Социалноинвестиционния фонд към МТСП и е на стойност 418 057 лева.
Сградата на Детската градина е построена през 1976 г. на площ 780 кв. м. и
РЗП 1800 кв.м.. След одобрение на предложения проект за превръщането й в
Дневен център за възрастни с увреждания започват строително ремонтни
работи по частично преграждане и изграждане на нови зидове за обособяване
на трапезария, зала за занимания, стаи за отдих, лекарски кабинет,
административни стаи и санитарни помещения. Подстъпа към сградата и част
от санитарните възли са изградени съгласно изискванията на Наредба № 2 за
достъпна среда за хората с увреждания, изцяло със средства на общината.
След изчерпване на средствата по проекта остават недовършени три сектора с
общо 15 стаи за отдих. Беше изградена отоплителната инсталация на ДЦВУ, на
стойност 29 000 лева - средства от общинския бюджет.
Дневния център за възрастни с увреждания беше обзаведен и оборудван
изцяло със средства на общината на стойност около 14 000 лева и се откри и
започна да функционира на 1 октомври 2006 г. В него се извършват дейности,
които са свързани с предоставянето на социални услуги за задоволяване на
ежедневните потребности на хората с увреждания, здравни грижи, организация
на свободното време, образователни , административни и транспортни услуги.
През декември 2006 г. със средства на общината, на обща стойност 120 000
лева се започна работа по недовършените три сектора. Цялостно измазване,
поставяне на фаянс и гранитогрес по пода и санитарните помещения, както и
включване на новообособените стаи към отоплителната инсталация. След
приключването й се обособяват нови 15 стаи за отдих. Предстои тяхното
обзавеждане.
През 2006г беше одобрен нов проект по фонд „Красива България” към МТСП
за преустройство на кухненския блок в сградата на ДЦВУ. Проекта е на
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стойност 141 450 лева и предвижда основен ремонт на съществуващ кухненски
блок захранващ залата за хранене и нуждите на домашния социален патронаж.
Необходимостта от това преустройство се поражда от крайно амортизирания
сграден фонд. Предвижда се строително ремонтните работи да започнат през
месец май 2007 г.. След приключването им, ще се извърши технологично
обзавеждане със средства на Общината.
Реализацията на този проект даде нови възможности за временна и
постоянна трудова заетост. При изпълнение на строително ремонтните
дейности са наети на работа хора по програми на „ временната заетост” .
Към ДЦВУ има одобрени 15 щатни работни места : социални работници,
медицински сестри, счетоводител, касиер-домакин, готвач, помощник готвач,
санитари , шофьор, огняр и работник поддръжка. Всички те се грижат за
качественото обслужване на потребителите на социални услуги в ДЦВУ гр. М.
Търново.
Дневен център за възрастни с увреждания град Малко Търново е с капацитет
40 места . Към днешна дата записаните да ползват социалната услуга Дневен
център са 39 възрастни хора от Малко Търново , а още 3 –ма имат подадена
молба за ползване на социалната услуга и са в числото на чакащите.
Управленски
В състава на специализираната общинската администрация към отдел
„ТСУ” има специалист които основно се занимават с управлението на
околната среда - главен специалист екология.
В Общински съвет Малко Търново функционира постоянна комисия по
"Устройство и развитие на територията на общината и населените места,
околната среда , използване на природните ресурси, гори и туризъм".
От гледна точка на управленските фактории на незадоволително ниво е
системата за информация на гражданите по отношение на управлението на
околната среда. Необходима е по-широка гласност както за възникнали
проблеми пред общината,така и за търсене на решението им и привличане на
обществеността в изпълнението на предприетите мерки. На ниско ниво е
оборудването на контролните органи,свързано с мониторинг на околната среда.
Общината като организация не разполага с никакъв ресурс в това отношение.
Разчита се на данни от Националните системи за контрол към централните
ведомства.
Общински наредби ,заети в горепосочените дейности
-Наредба №1 "За спазване на обществения ред в Община Малко
Търново”
-Наредба №13 " За поддържане, опазване чистотата и ограничаване на
вредното въздействие на отпадъците върху околната среда на територията на
община Малко Търново".
- Наредба за опазване на околната среда
Съществува тясно взаимодействие с РИОСВ-Бургас,РИОКОЗ-гр. Бургас
и структурите на гражданска защита, както и Басейнова дирекция за
черноморски райони с център Варна.
Услуги предоставяни от общината и на територията на общината,
свързани с опазване на околната среда – обхват на дейност и статут на
фирмите, осъществяващи съответната дейност.
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Общинската администрация
предлага и извършва няколко
административни услуги за населението,бизнеса и институциите. В основна
част те се изразяват в издаването на разрешителни режими относно
извършването:
-депониране на строителни отпадъци
- отсичане на дървесни видове в частни имоти
През 2006г.общината извършва за първи път услугата организирано
сметосъбиране и сметоизвозване на БО във всички населени места.
Ежегодно общината извършва пролетно почистване и хигиенизиране на
населените места.
Извършват се услуги по разработването на екологични планове,програми,
документи и др.
Икономически
Развитие на селското стопанство
Географското положение на общината я характеризира като полупланинска
територия, оставаща встрани от икономическите и транспортните коридори.
Селскостопанският фонд е 185 094 дка, който представлява 35% от
територията на общината. Преобладаващата категория на почвите на ССФ е
от 5-та до 8-ма. Ниската категоризация на земята е довело до изоставянето
на част от земеделските земи , особенно тези, намиращи се на наклонени
терени. Земеделските парцели са малки, което не позволява ефективна
обработка. Мерите и пасищата са 48 779.037 дка , което представлява 35% от
общия селскостопански фонд .
На територията на общината има 684 409,756 дка гори, които се
стопанисват от три Държавни лесничейства. Разпределението на горския
фонд е както следва :
 гори на Държавните лесничейства 594 480,765 дка;
 гори Общинска собственост 88 179,478 дка
 гори на частни стопани 1 749,513 дка
Дървестните видове, които преобладават на територията на Община
Малко Търново са дъб, бук, цер, габър, бял и черен бор.
Най-голямо разпространение имат канелено-горските почви, които се
разделят на два подтипа излужени и оподзолени. Излужените са
подходящи за отглеждане на бобови и етерично-маслени култури, а
оподзолените за трайни насаждения.
Наклонените терени са предпоставка за образуване на повърхностни
води и ерозиране на голяма част от обработваемите земи.
Преобладаващата част от територията на община М. Търново попада
под влиянието на преходно-континенталния климат. Средномесечните
температури на въэдуха през зимата са около 0 градуса . Снежната
покривка е около 30-40 см . Пролетта закъснява с около 15-20 дни, есента е
топла и суха, разпределението на валежите е неравномерно. През лятото
температурите варират между 25-30 градуси.
На територията на общината
няма
регистрирана
земеделска
кооперация.
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Характерна особенност в процеса на възстановяване на земеделските
земи са малките парцели. Липсват едри земеделски стопанства .
Земеделската земя се разпределя както следва :
 Частни стопани - 96466,092 дка
 Общинска собственост - 7910 дка
 Държавен поземлен фонд - 1825,354 дка
 Религиозни организации - 240 дка
 Временно стопанисвана от общината - 154016,082 дка
Животновъдство
Ниската категория на земеделската земя, наличието на мери и пасища,
както и на гори изключително благоприятства развитието на животновъдството
на територията на общината. В Община М. Търново се отглеждат всички
видове домашни животни - говеда, овце, кози, свине, птици.
Справка за броя на животните в Община Малко Търново
(в началото на 2008год.)
Говеда
Общо
Крави
372

210

Птици
Общо
3 130

Кокошки
носачки
2 982

Свине
общо
Свинемайки
290
70

Общо

Овце
майки

Общо

Майки

2 619

1 979

1 400

1 093

Зайци
Общо

Пчелни
семейства

270
Зайкини
майки

3 422

Коне
Общо
204

Кози

Магарета
Общо
116

Кобили
96

Липсват големи животновъдни ферми. Животните се отглеждат в
семейни
ферми. Въпреки добрите
грижи
на
производителите
за
отглеждането на животните, остро се чувства липсата на достатъчни
познания в храненето и отглеждането им, което се отразява върху
качеството на продукцията .
Рязко е спаднало производството на фуражи, особено зърнени. Голяма
част от зърнените груби фуражи /слама/ се доставят от общинския център и
Бургас, като транспортните разходи сериозно оскъпяват отглеждането на
животните.
Влошен е породния състав при животните - крави и овце, като се чувства
особено осезателно невъзможността на държавата да обхване развъдноподобрителната работа в малките стада от крави и овце.Всичко това се
отразява върху крайно незадоволителна продуктивност от кравите и овцете.
Възпроизводственият процес се извършва безконтролно със случайни
нетестенирани мъжки разплодници.
Няма фирми , които да изкупуват млякото, угоените животни, кожите от
тях също. Разчита се на случайна продажба от нелицензирани търговци ,
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които ги изкупуват на много ниски цени. Липсва сигурен пазар за
реализация на произведената продукция, няма изградено тържище на
територията на общината. Вълната от овцете няма пазар и се изкупува на
много ниска цена 5-6 пъти по-ниски в сравнение с 1987 год. Частични
закупувания има от страна на нелицензирани търговци и то на много ниски
цени.
Усложнена е и епизоотична обстановка поради безконтролното движение
на животни, необхванати при имунизации, неспазването на редица
зооветеринарни изисквания.
Всички процеси преди повече от 10 години в земеделието се оглавяваха
от селскостопански специалисти, които получаваха съответния обем от научна
информация и практика. Сега в семейните ферми не се ползва никаква научна
информация и много често прилаганите технологии в земеделието и
животновъдството са допотопни. Липсват навици в семейните ферми да се
води икономическа отчетност, да се получава на практика съответната
необходима информация.
Индивидуална работа с всеки един производител - разясняване и
убеждаване, че трябва да продължи своята работа, като в лицето на
Общинска служба „Земеделие и гори” ще има един добър помощник .След
като се е регистрирал в общинската служба те ще могат да ползуват всички
предоставени от различните програми за подпомагане превилегии .
Растениевъдство
На територията на община Малко Търново растениевъдството е отрасъл,
който е слабо застъпен. Една от причините е ниската категория на земите на
територията на общината. Преобладават земи от V – VІІІ-ма категория. Друга
причина е липсата на земеделски кооперации.
През последните години се наблюдава тенденция към увеличаване на
пустещите земи, въпреки мерките които се предприемат от Министерство на
земеделието и горите. Площа на обработваемите земи е едва 113 646.802 дка.
Което е 14.5 % от общата площ.
Пазар на селскостопанска земя
В общината още няма развит пазар на земеделска земя. За разлика от
други райони на страната, където и двете страни са пасивни, тук предлагането
превишава търсенето Сделки стават за малки парцели и то с намерение за
смяна на предназначението им.
Предлаганите цени са ниски и собствениците се въздържат в очакване на
по-високи оферти /включително от чужденци/;
Изводи към раздел селско-стопанство:
Природно-икономическите ресурси
на общината са изключително
благоприятни за развитие на селско стопанство, но потенциалът още не е
оползотворен /особено в животновъдството/;
 Липсват сдружения на земеделските производители;
 Влошен е породния състав на животните.
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Реални възможности за развитие в нашият планиски район имат следните
дейност:
 животновъдство;
 пчеларство;
 екологично земеделие;
 селски, еко и ловен туризъм;
 добив и преработка на дървесина;
 изкупуване,съхранение и обработка на билки, диворастящи видове и
гъби.

Промишленост
ПРОИЗВОДСТВО НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ
Наличието в Странджа на чисти карбонатни седименти обуславя
съществуването на кариера за мраморизиран варовик и цех за печене на вар за
строителни цели. На територията на общината в тази област развива дейност
eдно предприятия с обща численост на заетия персонал 20 души.
Предприятието е на територията на гр. Малко Търново, като наетата работна
ръка е изцяло от града.
Представител на този отрасъл е “БУРГАС – ВАР” ЕООД “Цех за
производство на негасена вар – Малко Търново”. Предприятието се намира
на около 1 км. югоизточно от гр.Малко Търново и на 75 км. южно от гр. Бургас в
местността “Пазлака” от възвишението “Пешова нива”.
Находище за варовици “Малко Търново” е проучено през 1969 г.
Държавната комисия по запасите на полезните изкопаеми с протокол №1034 от
25.07.1972 год. е утвърдила геоложки запаси по категории и количества както
следва:
- Категория А
-5472.9 х.м³ ;
- Категория В
-2717.0 х.м³ .
Находището се разработва от 1975 г. по открит начин, с пробивновзривни работи. Прилага се транспортна схема с автомобилен транспорт и
извозване на замърсените зони и отсевките на външни булдозерни депа.
Предприятието възниква с Решение на БОС на основание Заповед №
РД-ТД-18/06.10.1992 г. на МТРЖП като ЕООД с държавно имущество “Бургасвар”ЕООД, със седалище гр. Бургас. Държавата е собственик на 100 % от
капитала до 2000 год. когато продава 80 % от дяловете си на “СМА-ВАР” ЕООД
гр. София, а през 2002 год. продава и останалите 20 % от дяловете на същата
фирма. Фирма “Бургас-вар” ЕООД е член на “СМА ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” –
Холандия. Фирмата е сред водещите в България по производство на негасена
вар и варовикови фракции. Тя има положително Решение по ОВОС №53-9 от
1997 год. за по-нататъшна производствена дейност на обект “Варови пещи” гр.
Малко Търново.
В предприятието работят като постоянни работници 20 души. Процеса на
производство е непрекъснат – работи се на три смени. Капацитета на пеща за
печене на вар е 45 тона за 24 часа. От кариерата с площ 26 000 м³ годишно се
добива около 20 000 м³ суровина и се произвеждат около 30 000 т. негасена
вар.
Добив на строителни материали /пясък и чакъл за строителни цели/ се
извършва главно от руслото и заливните тераси на р. Велека от Общинско
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предприятие „Благоустройство и комунално строителство – Малко Търново”.
Те се използват за направа на бетон в бетоновия възел в гр. Малко Търново.
Предвид намаленото строителство в района не се очаква увеличаване на
дибива.
ХРАНИТЕЛНО – ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ
Почти всички фирми в тази област са малки с до 10 души персонал, а
формата на собственост е изцяло частна. Основно стопанските единици в
подотрасъла са свързани с производството на хляб и хлебни изделия.
На територията на общината производството на хляб и хлебни изделия
се поделя между В Кооперация “Илия Бояджиев” и фирма ЕТ “Ричи – Румяна
Атанасова”.
ВК “ИЛИЯ БОЯДЖИЕВ”
Създадена на 03.02.1947 год. след обединяването на пасивите и
активите на всички съществуващи на територията на гр.Малко Търново
кооперации.
Дейността на ВК “Илия Бояджиев” се разпростира на територията на
цялата Малкотърновска община. В кооперацията работят 55 души.
Кооперацията е развила и осъществява дейността
хлебопроизводство,
търговия на дребно, производство на хлебни изделия, ракиеизваряване,
изкупуване, транспортни и др. услуги.
Кооперацията стопанисва и осъществява дейността си чрез 18-те си
търговски обекта – 7 в гр. М.Търново, 1 в с.Граматиково и по 1 в останалите 10
населени места.
С помоща на петте налични товарни автомобила
кооперацията извършва зареждането на обектите си 3-4 пъти седмично.
ВК “Илия Бояджиев” е основен производител и доставчик на хляб и
хлебни изделия за община Малко Търново. Разполага с хлебозавод и пекарна
в гр. М.Търново и фурна в с. Граматиково. ВК съумява да снабдява
ритмично с хранителни продукти населените места в общината.
Хлебозавода в град Малко Търново съществува от 1976 год. Капацитета
му е 2 000 бр. дневно. Годишното производство е 265 000 броя хляб.
Пекарната за производство на закуски е с годишна производителност
42 000 броя тестени изделия.
ЕТ “РИЧИ – Румяна Атанасова”
На територията на гр. М.Търново фирмата е изградила обект –
“Сладкарски цех за производство на сладкарски изделия – вафли, локум и др.”.
Капацитета на производството е 700 кг. на ден готови изделия. Обекта
разполага със собствена материална база в промишлената зона на града.
Фирмата осигурява постоянна ангажираност на 35 души. Поела е политика за
увеличаване асортиментите на сладкарските изделия и броя на наетите в
производството.
Фирмата е създала собствено търговско име и успешно реализира
продукцията си, както на вътрешния, така и на външни пазари.
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ДЪРВОДОБИВ И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ
Друг важен за общината отрасъл е дърводобива, обусловен от факта, че
по-голямата част от територията на общината е заета от горски фонд.
Съществуват предприятия за обработка на дървен материал и паркетна
фабрика край село Граматиково.
Паркетната фабрика “ИВКОМ” ЕТ Иван Герджиков край с.
Граматиково започва дейността си през 1994 год. Към фирмата работят 19
души. Дейността на фирмата е свързана с производството на паркет.
Реализация на продукцията е 100 % в чужбина – Франция, Гърция, Англия.
Производството е приблизително 3 000 кв.м. Работи с вносен материал.
Разполага със собствена база за сушене – капацитет 120 куб.м. паркетни
дъски. Работи с ширина на паркета до 130 мм., дължина до 1400 мм. и
дебелина 22 мм. – такъв в България другаде не се произвежда. Към настоящия
момент не се предвижда увеличаване на производството. Проблем на фирмата
е работната ръка, района е с население в по-голямата си част в
надтрудоспособна
възраст. Работниците работещи в предприятието са
приходящи - от други населени места.
“Странджа лес 2000”

ЕАД

За устойчив вариант се счита пренасочването на местната икономика
към производства, базирани на местни висококачествени и възстановими
ресурси
и
развитие
на
дървообработващата,
хранителновкусовата
промишленост и местните занаяти. Поради икономическата ситуация в
страната и региона, липсата на пазар и стимули, нарастващото обезлюдяване,
проблеми с реорганизацията на настоящия етап и др. развитието на тези
отрасли не може да се счита за устойчиво. Същевременно те представят
реална възможност за устойчиво генериране на приходи за местното
население и реинвестиране в опазването на наследството на територията, без
действително да застрашават природната среда.
Поземлена реформа
Общинската служба “Земеделие и гори” Малко Търново обхваща 13 бр.
землища, на обща площ от 783 672 дка, от която земеделска земя 232 938 дка.
Изпълнението на техническите дейности, свързани със земеразделянето
бе възложено на фирма “Бургаски териториален кадастър”- ЕООД.
В общината през 2002 год. е възстановена собствеността на 5 бр.
собственици в съществуващи и възстановими стари реални граници размер на
24 дка , в изпълнение решения на Районен съд Малко Търново и Бургаски
окръжен съд.
Извършено е трасиране на 15 бр. имоти на площ от 48 дка. От тях 22 дка
са имоти възстановени по чл.10б,ал.5 и §9 от ЗСПЗЗ.
На общината по Решение на Малко Търновския районен съд и
Пловдивския апелативен съд са възстановени 10 000 дка, в землищата на
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с.Граматиково, Заберново и Визица. Скиците на общинските имоти и тези
“стопанисвани от общината” са предоставени на общинска администрация отдел “Общинска собственост” - за стопанисване и управление.
До сега със съдебни решения на основание чл.14,ал.3 и 4 от ЗСПЗЗ са
възстановени - 135.8 дка.
Характерна особеност в процеса на възстановяване на земеделските
земи са малките парцели, които много често са и под един декар, което
затруднява механизираната им обработка. Липсват и случаите на собственост
на земя над 200,300 до 500дка.
Най общата оценка е, че пазара на земята е слабо развит. Основните
причини са следните:
Най-често се търси земя с определена характеристика и
местоположение - край главен път или река. На това конкретно търсене
предлагането е ограничено;
Селищата в региона са обезлюдени и няма заинтересованост от
развитие земеделско производство;
Специфичните природо-климатични условия на региона определят
ниска рентабилност на земеделското производство;
Преобладаващата част от възстановената собственост е на няколко
наследници.Изключение е даден парцел да е на един собственик;
Ниска пазарна цена на земята;
Надробеност на земеделските земи при възстановяване на
собствеността, а търсенето на земя е за масиви над 100дка.
Разширяването на пазара на земеделските земи е в тясна връзка с
развитието на земеделското производство.
Бъдещето развитие на земеделското производство и създаване на
ефективни стопанства могат да предизвикат раздвижване на пазара на земята.
Това не може да стане без интервенционните механизми на държавата, които
ще регулират рисковите фактори в земеделието.
Минимален е и броя на регистрираните земеделски производители по
Наредба №3/ 29.01 1999год.
Спeцифичността на Странджанския район , липсата на изкупвателни
центрове за мляко и млекопреработвателни предприятия, води до намаляване
до минимум на интереса за регистрация на земеделски производители.
ГОРСКО СТОПАНСТВО
Горския фонд на територията на община Малко Търново е с обща площ
684 409 дка. Разпределен е равномерно по цялата територия на общината.
Лесистостта (съотношението на горския фонд към общата територия) на
общината е 71 %, която е по-голяма от тази за страната – 33,4 %.
Дървестните видове, които преобладават на територията на Община
Малко Търново са дъб, бук, цер, габър, бял и черен бор.
Горския фонд се стопанисва от три държавни и едно общинско
лесничейство – ДГС „Малко Търново”, ДГС „Звездец”, ДЛС „Граматиково” и
Дирекция „Общински гори” към община Малко Търново.
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Държавно горско стопанство "М. Търново"
По данни на новия лесоустройствен проект площта, която е обхваната на
държавното горско стопанство е 19926,1ха. Намалението се дължи на това, че
двата резервата “Витанова” и “Средока” с обща площ 1593,1ха на преминали
през юрисдикцията на МОСВ. Площта на стопанството, в сравнение с тази от
лесоустройството през 1998 година /без резерватите/ е увеличена със 133,9ха,
което се дължи на новоустроени гори и разлика от съвместяването на
цифровите модели на поземления горски фонд, получени от Общинска служба
по земеделие и гори.
Характеристика на общата горска площ:
Площта на горския фонд и горите върху земеделски земи в ДЛ
Малко Търново при двете последни устройства през 1998 и 2007 година се
разпределя както следва:
1998 година
-залесена – 16662,2ха
- незалесена дървопроизводителна-9,9 ха
- недървопроизводителна- 749,1ха
ВСИЧКО: 17 421,2ха
2007 година
- залесена- 18996,3ха
- незалесена дървопроизводителна- 4,8ха
- недървопроизводителна- 925,1ха
ВСИЧКО:19926,2ха
-

горски пасища- 153,6ха
изключени неусвоени гори- 3648,5ха
гори върху земеделски площи- 162,1ха
ВСИЧКО: 21385,4ха

Съгласно Закона за защитени територии /в сила от януари 2003 година/,
резерватите : “Витанова” и “Средока”, намиращи се на територията на ДЛ
Малко Търново, и представляващи изключително държавна собственост, са
преминали под юрисдикцията на МОСВ. Същите са с обща площ 1593,1ха.
В резултат на горе посочените промени, площта на лесничейството би
трябвало да бъде 19792,3ха, но в действителност тя е 19926,2ха. Разликата от
133,9 ха се дължи на новоустроените гори и от съгласуване на фондовите
граници при съвместяване на цифровите модели на територията /ЦМТ/,
получени от Общинските служби по земеделие и гори на община Малко
Търново. Новоустроените гори, са предимно върху селскостопански земиобщинска собственост, или върху територии невъзстановени на бившите им
собственици- временно стопанисвани от общината. Незначителна част от
новоустроените гори на ДГФ съгласно “Картата на възстановената
собственост”.
Съобразно функциите на горите в Лесничейството, площта му при двете
последователни устройства /1998 и 2007/ са разпределени както следва:
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1998год.
При двете устройства цялата територия попада
в категорията “гори и земи в защитени територии”
- природен парк “Странджа”:
21385,4ха
в това число:-резервати
-прир. забележителности
- защ. местност

1593,1ха
2,2ха
15,3ха

в това число защитни и рекр. гори и земи:
- защитни
- зелена зона

396,9ха
92,2ха

в това число други:
- буферна зона на резерват
- семепр. насаждения
- дендрариум
- географска култура

517,5ха
332,2ха
6,5ха
16,6ха

2007год.
19962,2ха
2,2ха
251,0ха
376,1ха
117,2ха
94,0ха
4,9ха
16,3ха

Увеличението на площта на защитените местности е поради
прекатегоризирането на една от двете буферни зони в защитена местност
“Мечите долове” /заповед №РД 429/18.06.2007г. на МОСВ/. Другата буферна
зона не е прекатегоризирана.
Намалението на площта на семепроизводствените насаждения, е
съгласно протокол №3/29.05.2008г. на семеконтролна станция град Пловдив.
Сравнение по залесена площ :
Залесената площ в границите на Лесничейството се е увеличила с
2334,1ха, като резултат от една страна на увеличението е от включените в
площта- горски пасища, гори върху селскостопански земи, изключени, но
неусвоени гори, новоустроени и от съгласувани фондови граници и от друга
страна от намаление на площта, поради преминаването на резерватите към
МОСВ. Точно сравнение на залесената площ по отношение на горе посочените
промени не може да се направи, тъй като в горските пасища и изключените за
изкореняване площи, в проекта от 1998 година са посочени изцяло като
залесени, но в действителност с настоящото устройство, в тях са установени
значителни по размер голи площи.
Възрастовата структура се запазва относително същата, както при
предишното устройство, като увеличението на зелената площ е сравнително
еднакво в повечето класове на възраст. По- голямо увеличение на площта се
наблюдава при VІІ клас на възраст- с 4,8%, като това се дължи преди всичко на
нововключените площи, на преминалите в този клас на възраст от по- долния,
както и незначително по площ проведени окончателни сечи.
Известно намаляване на залесената площ се наблюдава в І и ІІ клас на
възраст, съответно с 4,3% и 2,5%, което се дължи на преминаването на площи
от тези класове в по- горните, а в същото време липса на постъпление на
площи от зрелите и презрелите, поради по- горе посочените причининезначителни по площ проведени окончателни сечи.
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Сравнение по запас:
- Общият дървесен запас на Лесничейството
през 1998 година е бил- 3536245 куб.м
- Средният прираст на гората за изминалия период- 598980куб.м
- Ползването през периода- 353050куб.м
- Вероятният запас към края на 2007 година- 3782175куб.м
- Установеният към края на 2007г. запас с клони- 3850200куб.м
Разликата от 68025 куб.м запас в повече от очаквания се дължи преди всичко
на увеличената залесена площ, както и в известна степен от нереализираното
на 100% ползване по отношение на ЛУП.
По отношение на собствеността и фондовата принадлежност, през
изминалия ревизионен период, посочената обща площ на Лесничейството е
претърпяла следните промени:
1. С решение №368, 369,370 и 372/15.08.2000г. на ПК гр. Малко Търново са
възстановени, съответно на: гр. Малко Търново, село Сливарово, с.
Стоилово и с. Бръшлян гори и земи от горския фонд с обща площ:
3928,6ха.
2. Извън по- горе посочената площ, съгласно Картата на възстановената
собственост/КВС/, като общински гори и земи са посочени още: 313,8ха
3. Съгласно КВС са определени, като гори и земи собственост на:
- частни лица с обща площ- 649,5ха
- държавен поземлен фонд- 8,4ха
- религиозни организации- 6,4ха
- остатъчен фонд по чл.19 от ЗСПЗЗ с обща площ: 561,3ха
- юридически лица с обща площ- 6,4ха
Съгласно ТИЗ на Община Малко Търново с различни решения са възстановени
още 185,8ха на основание чл.10, ал.5 от ЗВСГЗГФ, но такива решения липсват,
поради което не са взети в предвид при формиране на площта на общински
гори. Съгласно “Указания за изработване на лесоустройствените и
ловоустройствените проекти през 2007/2008 година на НУГ/31.05.2007г..
Горите по чл.19 от ЗСПЗЗ, са разделени на две групи, а именно:
- създадени върху земеделски земи или самозалесили се ниви
- издънкови или семенни насаждения на възраст над 51 години/
представляващи гори, към 1947 година/.
Общата площ на Лесничейството се разпределя по собственост, както
следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Държавна собственост- ДГФ- 14451,8ха
Държавна собственост- ДПФ- 8,4ха
Общинска собственост по решение на ОПК- 3928,6ха
Общинска собственост извън решенията на ОПК- 313,8ха
Остаръчен фонд по чл.19 от ЗСПЗЗ- 433,4ха
Остаръчен фонд по чл.19 от ЗСПЗЗ- 127,9ха
Частна собственост- 649,5ха
На юридически лица- 6,4ха
Религиозна собственост- 6,4ха
ВСИЧКО- 19926,2ха

Характеристика на горския фонд за горите и земите държавна
собственост:
Държавният горски фонд е 14451,8ха. В сравнение с предишното устройство,
площта е в по- малко с 2969,4ха, което се дължи на по- горе изложените
причини. Залесената площ на горите държавна собственост е 13823,0ха, което
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е 95,8% от общата площ. По вид на горите тя се разпределя така: най- голяма е
площта на широколистните високостъблени- 8663,4ха, или 62,7% от залесената
площ и издънковите за превръщане в семенни 2130,4ха или 15,4% от
залесената площ. Следват иглолистните култури 1680,6ха и нискостъблени
1348,6ха. Площта на насажденията и културите с пълнота над 0,3 е 13725,9ха
или 95,1% от залесената площ, а тази на изредените насаждения и култури97,1ха или 0,7% от залесената площ.
Горските култури са с площ 1788,1ха или 12,9% от залесената площ, като
склопените култури са 1716,7 или 12,4%, несклопените са 48,6ха или 0,4 и
изредените са 22,8ха. Незалесената площ е 628,8ха или 4,4% от общата площ.
От тази площ дървопроизводителна / голини и сечища/ е 3,1ха и
недървопроизводителна е 625,7ха. От недървопроизводителната площ, с найголям дял са поляните- 370,8ха, или 2,6%, просеки- 83,6ха, или 0,6%,
нелесопригодни голини 56,7ха, или 0,4% автомобилни пътища без настилка
47,4ха или 0,3% и други.
По отношение на функционалното деление, цялата територия на държавното
лесничейство попада в защитени територии.
Защитните и рекреационни гори- обхващат 447,6 ха, като от нея 444,3 ха са
залесена площ, общият им запас без клони възлиза на 66410куб.м.
Противоерозионни гори и земи:
Нелесопригодин горски площи- обрасли с дървесна и храстова растителност,
заделени съгласно чл.4, ал.2, т.2 от ППЗГ- с обща незалесена площ 16,4ха.
100 метрова защитна ивица край р. Велека- с обща площ 167,6ха, от която
залесена- 159,0ха.
50 метрова защитна ивица край първокласен път- с обща площ 94,1 ха, от
която залесена- 87,9ха
Зелена зона- с обща площ 56,8ха, от която залесена- 53,7ха
Горски семепроизводствени насаждения- с обща залесена площ 94,0ха
Географски култури- с обща залесена площ 14,6
Дендрариуми- с обща залесена площ 4,1ха.
Гори и земи в защитени територии:
Защитени местности с обща площ 24,5 ха, от която залесена- 238,6.
Природни забележителности с обща незалесена площ- 0,2ха.
Природен парк с обща площ 13760,5ха от която залесена- 13140,1ха.
Гори и земи основно с дървопроизводителна и средообразуващи
функции- няма.
Тъй като цялата площ на Лесничейството попада в природен парк “Странджа”,
залесената площ условно е причислена към стопански класове отговарящи на
гори с основно дървопроизводителни функции.
Лов, риболов и билкосъбииране:
а) Лов - лова е разрешен на цялата територия на лесничейството, с
изключение на резерватите. Територията за лов е разделена на държавен
ловностопански район и ловностопански райони на ловните дружинки на град
М.Търново и селата Бръшлян, Стоилово и Сливарово. Има искане и за

66

67

предоставяне на територията на ловните дружини в село Граматиково.
Международен ловен туризъм не се развива, тъй като няма условия.
б) Риболов - риболова е слабо развит от една страна поради ниските
рибни запаси в природно лишената от водоеми територия, липсата на
изкуствени водоеми, а от друга страна - малкото на брой регистрирани
риболовци.
в) Странични ползвания - събирането на билки и гъби за промишлени
нужди е слабо развито и инцидентно, от една страна поради липса на големи
масирани находища и от друга пради ограниченията, наложени от ПП
"Странджа"
Приходи, работна сила, заети лица:
Държавните горски стопанства са третостепенни разпоредители с
бюджетни средства и нямат собствени приходи. Данни за приходите, които ДЛ
М.Търново внасяя в бюджета могат да се поискат по служебен ред /ако имате
право на това/ от НУГ-София.
Собствена работна сила няма. Дърводобивните и лесокултурни дейности
се отдават на ползватели и изпълнители, които ги извършват със свои или на
подизпълнители работници. За първи път през тази година лесокултурната
дейност се извършва от нас в рамките на Национата програма "От социални
помощи към осигуряване на заетост". Назначени са 27 работника по
програмата и 20 работника извън програмата. Служителите в ДЛ “Малко
Търново” са 30 човека.
6. Транспортни условия - пътища. Освен пътищата от държавната пътна мрежа,
лесничейството разполага с 47, 1 км собствени стабилизирани горски пътища .
Наличната пътна мрежа не е достатъчна, освен това по-голямата част от нея е
в лошо състояние и се нуждае от ремонт.
Държавна ловно стопанство с.Граматиково
През 2006 г. и 2007 г. в района на Държавно ловно стопанство “Граматиково” се
извърши лесоустройствена ревизия на горите, в резултат на което са изготвени
нов лесоустройствен и ловоустройствен проекти. В същите специално
внимание е обърнато на въпросите по опазване на горите и тяхното
екологосъобразно стопанисване и ползване. Настъпили са несъществени
промени в общата площ и собствеността на горите.
По ЛУП от 2007 год. общата горска площ за всички гори в района възлиза
на 20 355,1 ха, в т.ч. 19 707ха- залесена /96,8%/.
По собственост горите се разпределят, както следва:
- ДГФ
- 18 331,1 ха
- Общински гори
- 1 882,2 ха
- в т.ч. Малко Търново
- 1 802,1 ха
- Частни гори
- 147,7 ха
- Гори на юридически лица
- 1,1ха
ВСИЧКО : 20 355,1ха
Върху територията на ДЛС “Граматиково” е разположен резерват
“Тисовица” с площ от 750ха, който е изключен от Горския фонд и предоставен
на МОСВ.
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Горите на ДЛС “Граматиково” са разположени в следните общини и
селища:
1. Община Малко Търново в землищата на селата Граматиково, Визица,
Заберново, Калово и Бяла вода.
2. Община Царево в землищата на селата Кондолово, Българи и
Фазаново.
3. Община Приморско- с. Ново Паничарево.
Съставът на растителността е типичен за долната лесорастителна
зона- зимен дъб, благун, странджански дъб, цер, източен бук, габър, брекиня и
др.. Наличието на изключително разнообразна понтийска и средиземноморска
растителност, големият брой редки и защитени видове я правят интересна в
научно и туристическо отношение- странджанска зеленика, тис, джел, бясно
дърво, калуна, ерика, мушмула, боровинка, рускус и др. При новото
лесоустройство тази растителност е описана, като са изготвени списъци за
нейното разпространение:
- странджанска зеленика- 1106,7ха
- странджанска боровинка- 4,7ха
- ловровишня-113,5ха
- джел- 383,8ха
- дафне/бясно дърво/- 2228,1ха
и др.
В насажденията с разпространение на тези видове ползването на горите
е ограничено, а в горите с разпространение на зелениката не се предвижда
ползване през настоящето десетилетие. Това ще допринесе за опазване на
биоразнообразието в района на ловното стопанство.
Характеристика на горите на ДГФ:
а/ обща площ 18 331,1 ха в т.ч:
- възраст /средна/ - 83 години
- пълнота- 0,73
- запас на 1 ха- 199 куб. м ст. маса
- запас на цялата площ- 3 925 385 куб.м ст. маса
- среден годишен прираст на 1 ха- 3,23 куб.м
- общ годишен прираст- 63 604 куб.м ст. маса
- годишно ползване- 44 340 куб.м ст. маса
В сравнение с миналата лесоустройство показателите са значително
подобрени. Ползването е намалено с около 8000 куб.м ст. маса и е
значително по- малко от годишния прираст.
Съобразно с определените функции и насоките на стопанисването им
горите са разделени на 14 стопански класа. Иглолистният стопански клас от
3,1% е намалял на 2,5%, каквито са предвижданията в плана за управление
ДПП “Странджа”. Най- голяма е площта на дъбовите стопански класове.
Възобновяване на горите:
Известно е, че основният метод на възобновяване на горите е методът
на естественото възобновяване. В резултат на правилното извеждане на
главните сечи и изключителното семеношение от 1952г. горите бяха
възобновени повсеместно по естествен път. Петдесет години по- късно през
2003 г. и отчасти 2005 г. горите отново масово се възобновиха, в т.ч. и
издънковите насаждения от превръщателния стопански клас.
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Едно от най- важните горскостопански мероприятия е отглеждане на
младите насаждения. През последните години ежегодно се отглеждат около
2000 дка, но необходимостта е значително по- голяма. Младият естествен
прираст се нуждае от постоянни грижи, но липсват средства. За държавните
гори не се разрешават никакви средства по различни програми, в т.ч. и от ЕС.
Необходимо е съдействие и средства за възпроизводство на горските ресурси
и запазване на биоразнообразието на горските екосистеми.
Ползване на горите:
По новия лесоустройствен проект от 2007 г. от 51 000куб.м ст. маса
ползването е намалено на 44 340 куб.м ст. маса. Ползването на всички гори е
по правилника за специално ползване, тъй като целият район попада в
защитени територии.
За нормално стопанисване и ползване на горите наличната пътна мрежа
е крайно недостатъчна. В продължение почти на 15 год. поради липса на
средства не е построен нито метър чакълиран горски път, което утежнява
ползването на достъпните гори.
Ловно стопанство:
След преобразуването на бившето ДЛ Граматиково през 2002 г. в
Дивечовъдна станция се положиха основи за изграждането на модерно ловно
стопанство. Увеличиха се дивечовъдните ниви, закупуват се повече фуражи за
подхранване, изградени са чакала, хранилки за дивеча, заслони и други
съоръжения. Модернизирани са ловните домове в м. Качул и м. Петрова
поляна.
В процес на завършване е базата за интензивно развъждане на дивеча
“Петрова поляна”, което ще увеличи приходите от ловното стопанство.
Значително нараснаха дивечовъдните запаси:
- благороден елен- 240бр.
- сърна- 374бр.
- дива свиня- 642 бр.
- елен лопатар- 27 бр.
Природна среда и туризъм:
С обособяването на ДПП “Странджа” цялата територия на ДЛС
“Граматиково” е включена в границите на парка. Това създаде възможност за
подобряване на работата по стопанисване и възпроизводство на горите,
запазване на коренните типове горски екосистеми и биоразнообразието в
горите.
Върху територията на стопанството се намира резерват “Тисовица”, а в
близост е най- старият резерват “Силкосия”. В защитената местност “Парория”
са съхранени едни от най- възрастните дъбови насаждения в Странджа
планина /200 – 300 год./. Всичко това и голямото биоразнообразие създават
много добри условия за развитието на екотуризма в района.
С регистрирането на дивечовъдната станция по чл.62 на Търговския
закон през 2002 г. и за изпълнението на мероприятията в ловното стопанство
се увеличиха броя на работните места, създадена е допълнителна работа за
местните хора. Тази тенденция ще продължи и в перспектива.
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Основните проблеми са недостиг на специалисти с висше образование и
недостатъчна квалификация на кадрите. Липсват средства за изграждане на
горски пътища, не се финансират добре горскостопанските мероприятия.
Общински гори- Малко Търново
1.Обща площ - 8999, 59 ха
2. Териториална локализация и организация на ОГФ:
ДЛ "Малко Търново" - гр. Малко Търново, с. Стоилово, с.Сливарово, с.Бръшлян
ДЛ "Звездец" - с. Звездец, с.Евренозово, с.Близнак, с. Бяла вода;
ДЛС "Граматиково" - с.Граматиково, с. Визица, с. Заберново, с.Калово;
3.Видов състав, произход:
Дъб (сдб, бл)
- 59% - 84963 м3
Избук
- 18 % - 260640 м3
Цер
- 14 % -206975 м3
Иглолистни
- 7 % - 103270 м3
Др. широколистни
- 2% - 25000 м3
семенни високостъблени- 55 % - 5370ха
издънкови
- 38 % - 368 ха
изкуствени култури
- 7 % - 752 ха
4.Приходи от горскостопанска дейност, работна сила - заети лица:
522 м3 - лично добити
- 7082 м3 - по фактура
7604 м3
3
ДЛ Звездец - 576 м добити лично
ДЛС Граматиково - 3060 куб.м по фактури
ДЛ М.Търново :
едра -25,0 м3
средна - 19,0 м3
иглолистен
ДЛ М.Търново

едра - 3 м3
средна - 6 м3

-

дърва за огрев

широколистен

Работници - постоянно заеи - 11 души
Заети по ЛКМ - 3 души
Посочените данни се отнасят за една година период.
5. Транспортни условия - до голяма степен горските масиви са достъпни
чрез горски пътища. Действащият лесоустройствен проект на ДЛ Малко
Търново посочва дял от около 15 % за недостъпни горски масиви.
Има концепция , в която е заложено строителството на 10 км горски
пътища, както и отпускането на допълнителни средства за отремонтирането на
вече направените пътища.
ДГС “ЗВЕЗДЕЦ”
І. Държавно лесничейство “Звездец” е с обща площ – 20 952 ха, от които :
- общо залесена
- 19 568 ха;-93,3%
- незалесена площ- 9,1 ха и недървопроизводителна – 1 375 ха - 6,7%;
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1. Според собствеността на горите площта на лесничейството се разделя
както следва:
- държавен горски фонд /ДГФ/ - 15 588,1ха- 74,4%;
- общински горски фонд /ОГФ/ - 4 051,8 ха- 19,3%;
-Частен горски фонд /ЧГФ/- 918,1ха- 4,4%;
- Гори и земи на юридически лица- 16,0ха- 0,1%;
- Гори временно стопанисвани от Общината- 378,5ха- 1,8%;
ОБЩО: 20 952 ха- 100%
2. Преобладаващи видове гори:
- широколистни високостеблени
- 11 145,7ха;
- иглолистни култури
- 826,6 ха;
- тополови
- 3,7 ха;
- издънкови за превръщане
- 1 747,5 ха;
- нискостеблени
- 776,2 ха;
3. Преобладаващи дървесни видове:
- дъб
- 12 053 ха;
- цер
- 4 673 ха;
- габър
- 1 858 ха;
- източен бук
- 850 ха;
- черен бор
903 ха;
- бял бор
243 ха;
- други широколистни – 372 ха;
4. Стопански класове :
- черборови култури- 903,4 ха;
- дъбов високобонитен ст.клас
- 2 521,5 ха;
- дъб.средно и ниско бонит.ст.клас - 9 169,1 ха;
- церов стопански клас
- 1 549,6 ха;
- буков средно бонит.ст.клас
- 604,4 ха;
- габ.стопански клас
- 359,9 ха;
- дъб.високобонит.ст.клас за превр. - 776,1 ха;
- дъб.средно и нискобонит.ст.клас за превр.- 1 837,0 ха;
- церов стопански клас
- 1 886,1 ха;
- келяв габъров стопански клас- 1058,6ха
- зим. Дъбов средно и ниско бонитетен стоп. клас за превръщане- 759,6ха
- благунов средно и ниско бонитетен стоп. клас за превръщане- 1443,9ха;
- смесен средно и ниско бонитетен стоп. клас за превръщане- 642,6 ха;
5. Риболов
На територията на ДЛ ”Звездец” има условия за спортен риболов в
реките Младежка и Велека. За подобряване на условията за риболов е
необходимо да се направят 5 км. риболовни пътеки, както и да се извърши
зарибяване с балканска пъстърва.

СТРАНИЧНИ ПОЛЗВАНИЯ
1. Паша
Изработени са специални проекти за паша по горскостопански участъци и
землища, в които е указано в кои подотдели се допуска паша. През настоящото

71

72

десетилетие пашата на добитък в горите ще бъде основното странично
ползване.
Определен е броя на добитъка, който може да се пуска на паша при
норма 1 брой или 5 броя дребен добитък на 1 ха и 1 коза на 1,2 ха.
Разрешената за паша площ е 42,3 % от площта на лесничейството,
предмет на устройството. За паша на едър и дребен добитък са разрешени
6 544,6 ха, на която могат да се пуснат 6 545 броя едър или 32 723 броя дребен
добитък.
Площите, разрешени за паша, са групирани в пасищни блокове, в които
са проектирани залесителни мероприятия.
Пашата на едър и дребен добитък се разрешава в насаждения и култури
с височина над 3 метра. Абсолютно забранена е пашата във всички зрели гори,
независимо дали в тях има или няма проектирани мероприятия в семенните
бази, в природните забележителности и защитени местности, освен в защитена
местност “Велека”, в чиято заповед за обособяване е записано, че се
разрешава паша. Забранена е нощната паша. Пашата ще бъде забранена и в
обособените по лесоустройствен проект зони на спокойствие на дивеча на
обща площ – 2 737,4 ха. Подробно по землища, отдели и площ, те са описани в
проектите за паша по горскостопански участъци.
Освен в разрешените площи, паша може да се допуска и в насаждения
предвидени за реконструкция и в голините, предвидени за залесяване, до
момента на извършване на почвоподготовката.
При необходимост лесничейството съвместно с общината и кметствата
определят местата за прокари съобразно условията и разпоредбите за паша в
горите.
Друго странично ползване за лесничейството е събирането на билки.
Средно годишно може да се събират около 5 тона билки.
От флората на ПП „Странджа” като лечебни растения, по смисъла на
ЗЛР, могат да се считат 501 вида, принадлежащи към 94 семейства.
Реализацията на странични ползвания през десетилетието ще донесе
допълнителни доходи на лесничейството и ще се отрази положително върху
икономическата ефективност на неговата работа.
Ползването на лечебни растения, диворастящи плодове и гъби според
целта на събирането се реализира по два модела- за лична употреба и за
търговски нужди.
Местното население традиционно събира не дървесните растителни
ресурси за нуждите на личното домакинство. Количествата, събрани за този
вид нужди е трудно да се анализира поради липса на изходни данни.
Предпочитани билки и диворастящи растения са жълт кантарион, мащерка,
коприва, скоруша, трънка, глог, дрян, бял равнец, и др.

СЪСТОЯНИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА
Водоснабдителна
инфраструктура
пречиствателни станции, водоснабдителни мрежи

–

водоизточници,
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Водоснабдяване
На територията на ВиК Малко Търново са включени 16 бр. водовземни
съоръжения с максимален експлоатационен дебит 45 л/с.
За град М.Търново са каптирани изворите: Езерото, Махленски врис, Пресвета,
Манастирчето и Пенгьово, а за нуждите на ГКПП – М.Търново са каптирани 3
бр. извори. Максималното водно количество, което се подава на града е около
20 л/с. 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 с общ експлоатационен дебит 21
л/с. 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”.
Наложителна е подмяна на вътрешна водопроводна мрежа. Мрежата е с
изминала годност, висока аварийност, която е трудно разкриваема в скален
терен. При максимална подръжка на мрежата води до загуби от 35-40%.
Дебита на водоизточниците захранващи град малко Търново е
достатъчен и покрива консумацията на абонатите.
Недостига на вода на града в периода 1984-1998г. е в резултат на
некачествени СМР работи при изграждане на вътрешната водопроводна мрежа
и от там до голяма аварийност.
След 1998г. с подмяна на 10% от мрежата недостиг на вода няма. Ако не
се продължи периодична подмяна на посочените по горе мрежи, загубите ще се
увеличат и ще доведат до ново режимно водоподаване. За това способства и
трудната разкриваемост на аварии в скалния терен.
Водоснабдяването на града е крайно енергоемко, с висока себестойност
на подаваната вода. Следва да се търси водоизточник с голям дебит и само с
един подем и малък разход на ел.енергия, след което ще се намали и
себестойността на куб.м.вода. Общината работи в тази насока и са направени
проби на водата, с цел водоснабдяване от каптажа на големия извор “Докузак”.
При положение, че бъде взето решение за водоснабдяване ще трябва да се
сключи договор с ВиК за стопанисване и да се подаде заявление до Басейнова
диракция, Варна за регистриране на каптажа по чл. 118 г, ал.3 от Закона за
водите. За водопреноса до града ще могат да се използват /частично или
изцяло/ вече изградени водопроводи.
Минималния дебит на каптирания извор е над 80л/сек.- количество доста
по- голямо от нуждите на град Малко Търново. По състав водата на извор
Докузак е хидрокарбонатна- сулфатна- калциева, с обща минерализация 0,50,6g/l. В дейностите си по издаване на разрешителни за водоползване по
чл.44 и чл.46, Община Малко Търново спазва стриктно закона за водите.

село Стоилово
Няма изградена вътрешна водопроводна мрежа. Селото се захранва
директно от тласкателя. Дебита на водоизточника е достатъчен. Подлежи на
подмяна ел.захранващата мрежа Малко Търново- ПС с.Стоилово. Необходимо
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е изграждане на вътрешна водпроводна мрежа с която ще се подобри
водоподаването на абонатите. На този етап директното водоподаване от
тласкателя води до чести спирания при голяма консумация във високата зона
на селото.
село Младежко
Селото се захранва гравитачно.Има достатъчен дебит. Мрежата подлежи на
подмяна до 2013г. При разширение на регулационния план ще възникне
проблем за водподаване в по- високите зони на селото. За тази цел е
наложително проектиране и изграждане на помпена станция и водоем.
село Граматиково
Вътрешна водопроводна мрежа - подлежи на подмяна. Външна водпроводна
мрежа – подлежи на подмяна. Тласкателят е амортизиран с постоянна
аварийност, което ще доведе до нарушено водоподаване още през 2004г.
Спешно подлежи на подмяна.
село Калово
Вътрешна водпроводна мрежа – подлежи на подмяна. Външна водопроводна
мрежа – подлежи на подмяна .
село Звездец
Вътрешна водопровдна мрежа- подлежи на подмяна. Външна водпроводна
мрежа – подлежи на подмяна . Изотвен е проект за подмяна на водопроводната
мрежа.
село Заберново
Вътрешна водпроводна мрежа – подлежи на подмяна .
село Визица
Вътрешна водопровдна мрежа- подлежи на подмяна. Външна водпроводна
мрежа – подлежи на подмяна.
село Бяла вода
Вътрешна водопроводна мрежа - подлежи на подмяна. Външна водпроводна
мрежа – подлежи на подмяна .
село Сливарово
Съществуващата мрежа за водоснабдяване на селото е амортизирана и се
нуждае от подмяна. Използвания водоизточник е с непостоянен дебит и през
летния период има режим на водоподаването в селото. Общината има готов
проект, с който ще кандидатства по Програма за развитие на селските райони
за водоснабдяване на село Сливарово от терасата на река Резовска.
В настоящия момент все още съществува определен недостиг на
питейна вода в някои селища, които разчитат на собствени водоизточници.
Предвидено е изграждане на водоснабдителна система от терасите на
р.Велека в зоната на вливане на р.Младежка. Проектът е разработен през 1995
г. и е придружен с ОВОС. Поради липса на средства строителството на
системата е преустановено. Общинска администрация Малко Търново
предприе мерки и извърши проучване за водоснабдяване с алтернативни
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водоизточници от терасите на р.Резовска. Предвижданията на регионално ниво
отново лансират проекта за язовир на р.Младежка, който независимо от
остарелия си характер е включен в Областния план за регионално развитие на
Бургаска област – 2000-2006 г.
В общината няма промишлено водоснабдяване. Всички предприятия на
територията на общината, черпят питейни води за производствени нужди.
Канализационна система
Канализационната система и системата за пречистване на отпадни води
в Община Малко Търново са определено неразвити. От общо 13 населени
места само 4 разполагат с канализация с различна степен на изграденост –
Граматиково – 87%, Звездец – 40 %, Бръшлян – 40 % и Малко Търново – 87%.
Заустването се извършва в близките дерета. В останалите селища се
използват септични и попивни ями. Напълно отсъства инфраструктура за
пречистване на битовите отпадни води.
В гр. Малко Търново канализационната мрежа е тип – смесена. Степен
на изграденост – 87% , степен на ползваемост от населението 80% и от
промишлеността 20%.Функционалното състояние на съществуващата
канализационна система е добро. Средното денонощно водно количество на
заустваните отпадъчни води от канализационната система е 1325 куб.м./ден и
15,34 л / сек. Данни за сътава на суровите отпадни води в мг/л по показателите
неразтворени вещества БПК5 -145 мг/л, механични примеси 180мг/л., азот
амониев – 15 мг/л, общ фосфор – 7мг/л.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ
Има наличие на отредена площадка за изграждане на ГПСОВ /градска
пречиствателна станция за отпадни води/.
С Решение №111 и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински
съвет даде съгласието си градската пречиствателна станция за отпадни води
да бъде изградена върху терен, включващ следните имоти №46663,10.83 и
№46663, 10.84, в землището на град Малко Търново. Общински съвет даде
съгласието си да бъде изготвен ПУП за изграждане на Пречиствателна станция
в по горе цитираните имоти.
Съществуват данни за хидрогеоложки проучвания на терена. Има проектна
готовност за изграждане на ГПСОВ. Предвижда се проекта да бъде реализиран
до2011 година.

ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ
На територията на общината няма изградени напоителни системи и
съответно напоителни полета.
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Енергопреносна инфраструктура
Територията на Община Малко Търново попада в обхвата на
Електроразпределение Пловдив – клон Приморско, електроразпределителен
участък Малко Търново на Електроразпределителен район Приморско.
В общината отсъстват собствени източници на електроенергия.
Електрозахранването се осъществява от Електропреносен район Бургас чрез
пренос на ел.енергия от енергийна система с елпроводи 110 кV и
трансформирането й на 20 кV от подстанции 110/20 кV – Пс “Босна” и Пс
“Малко Търново”. Подстанция “Босна” се явява възлова за района, тъй като е
свързана с електропроводи 110 кV с подстанциите “Елхово”, “Победа”- Бургас и
“Приморско”. Подстанция “Малко Търново” е едностранно захранена на 110 кV
от подстанция “Босна”.
Преносната мрежа високо напрежение 110 кV е представена от 5
електропровода с обща дължина на територията на общината – 27.5 км. От тях
единствено електропровод “Младежко” изцяло преминава през територията на
общината.
Електроразпределителната мрежа средно напрежение – 20 кV – е добре
развита и обхваща всички населени места. Мрежата е изградена със
стоманобетонни и железнорешетъчни стълбове. В по-голямата си част
елпроводите са с възможност за захранване от две подстанции.
Отклонения от разпределителната мрежа и отделни изводи от подстанциите
захранват трансформаторните постове 20/09/0.231 кV. Изградените
трафопостове са предимно мачтови и зидани от селски тип.
Поради засилено обезлюдяване на района през последните няколко
години и застоя в икономиката електрификационната система не е претърпяла
значителни
промени.
С
малки
изключения
системата
на
електроразпределителната мрежа е добро, а броят и капацитетът на
трафопостовете са достатъчни за покриване на съществуващите нужди.
За взаимното резервиране на подстанциите Царево и Малко Търново се
предвижда реализирането на проект, отнасящ се до затваряне на пръстена
Босна - Приморско – Царево - Малко Търново, чрез прокарване на нов
електропровод 110 кV.
Транспортна инфраструктура
Транспортната инфраструктура на общината е сравнително добре
развита. Всички населени места са свързани с асфалтирани пътища, не е
асфалтирана единствено отсечката разклон с. Сливарово /10 км./. Като цяло
всички пътища се нуждаят от рехабилитация и ремонт.
През територията на Община Малко Търново преминават пътища от
всички класове на републиканската пътна мрежа.
Структуриращата пътна мрежа е представена от първокласен път Е-87 /
39 км./, второкласен път ІІ-99 /30 км./ и третокласни пътища ІІІ-908 / 14 км./, ІІІ907 /25 км. – Босна – Визица/. Път ІІ-99 все още е физически носител на
международния транспортен коридор Дуранкулак – Варна – Бургас - Малко
Търново, осигуряващ междурегионалните връзки на Северното и Южното
Черноморие. Той се утвърждава все повече като туристически, особено в
участъка Созопол – Малко Търново, където служи основно за превоз на туристи
през летния сезон. Туристическата функция на този път се очаква да нарасне,
имайки в предвид насоката за развитие на общината, а именно развитето на
туризма в различните негови форми.
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Телекомуникационната инфраструктура
Телекомуникационната инфраструктура е добре развита. На територията
на общината има изградена подземна магистрална и вътрешно-районна
кабелна телефонна мрежа.
Община Малко Търново в телекомуникационно отношение е
структурирана с възел в гр. М.Търново и две крайни централи в с. Граматиково
и с. Звездец. По ВРК /вътрешно районни кабели/ с изнесени телефонни
постове са захранени останалите 10 села от селищната система :
от АТЦ Малко Търново – с.Стоилово, с.Бръшлян и с.Сливарово;
от АТЦ Звездец – с.Евренозово, с.Младежко, с.Близнак и с.Бяла вода;
от АТЦ Граматиково – с.Визица, с.Калово и с.Заберново
Улично осветление
Съществуващото уличното осветление в населените места от общината
е изградено с живачни лампи. Същите са монтирани на стълбовете от мрежата.
Мрежата за улично осветление и осветителните тела се нуждаят от ремонт и
подмяна с енергоспестяващи осветителни тела. За целта се предвижда да се
извърши основен ремонт на уличното осветление с енергоспестяващи лампи и
нови проводници в населените места в общината.
ОКОЛНА СРЕДА
Състоянието на околната среда се определя от качеството на отделните
компоненти на същата, по отделно и в тяхната съвкупност. Извършеният
анализ включващ източници на замърсяване, фактори на въздействие,
характеристика на компонентите на околната среда и състояние на природните
ресурси, идентифицира съществуващите екологични проблеми и подпомага
определянето на мерките за подобряване на качеството на околната среда на
община Малко Търново.
ПРОБЛЕМИ И ПОТЕНЦИАЛИ НА ОБЩИНА
МАЛКО ТЪРНОВО
 Липса на основен поминък, който да създаде заетост в района, да обхване
свободната работна ръка, да привлече младите специалисти и доведе до
икономическо стабилизиране на община Малко Търново.
 Липса на изградена инфраструктура, която би неправила по-привлекателен
живота на хората и би спомогнала за бързото развитие на видовете туризъм
в района. Лоши междуселищни пътни връзки, режим на водоснабдяването
през по-голямата част от годината, чести повреди в ел. мрежата, частично
изградена канализация за замърсените и отпадни води, необходимост от
реконструкция на улици и сгради, липса на спортни обекти и паркове за
отдих - това са част от проблемите за разрешаване по отношение на подобрия бит в района.
 макар и община с функциониращ Граничен Контролно Пропускателен
Пункт /ГКПП/ в Малко Търново не се развиват дейности обусловени от
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граничното местоположение. Ние често посочваме примера, че в
Европейската общност най-развити са граничните райони. В Република
България това не е така - тези райони са най-бедните, те са найобезлюдени, живота на населението в тях е най-труден. Не се развива
зоната за предгранично обслужване, забранен е трафика на автомобилите
ТИР, липсват безвизовата и безмитна зони в района, които биха спомогнали
за бързото икономическо развитие на общината.
Основния потенциал на общината - това е уникалната природа, която
допълнена от множеството архитектурни, исторически и културни паметници
намиращи се на нейната територия я правят една от най-интересните в
страната. Близостта до Черноморието е още едно предимство, което дава
възможност за осъществяване на така желаната за туристите връзка “морепланина”, което би дало допълнителен тласък за развитието на туризма.
Общината е гранична през нея преминава международния път Е 97
свързващ Северна Европа с Близкия изток. При бързото развитие на
отношенията между Р.Турция и Р.България съществуващата пътна връзка би
дала възможност за развитие на трансграничното сътрудничество в района,
което би довело до просперитета на Община Малко Търново.
Наличието на немалко полезни изкопаеми в района е потенциал, при
чието развитие ще се създадат много нови работни места.
Перспективите за района са следните:
-

създаване на водещо производство, което да създаде нови
работни места и спомогне за ликвидиране на безработицата в
района.

-

бързо развитие на предграничната обслужваща зона, пускане на
ТИР - трафик и разработка на съвместни проекти за развитие на
трансгранично сътрудничество.

-

развитие на селски и други видове туризъм.

-

добив на фелшпати и др. нерудни полезни изкопаеми

АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И
ЗАПЛАХИТЕ/SWOT/
ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ
Силни страни

ВЪНШНИ ФАКТОРИ
Възможности
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1.Съхранена природна среда
2.Благоприятни почвени и климатични
условия
3.Слабо натоварен транзитен и вътрешен
транспорт
4.Наличие на достатъчно количество
собствен воден ресурс
5.Наличие на отреден терен за изграждане
на ново регионално депо
6.Ниско ниво на замърсяване на почвите с
отпадъци
7.Липса на почви замърсени с тежки
метали и органични замърсители

Слаби страни
1.Влошено състояние на комуникациите и
износената инфраструктура
2.Общината не разполага с големи
възможности за финансиране-ограничен
бюджет.
3.Неефективно и неустойчиво използване
на природните ресурси.
4.Обезлюдяване и неблагоприятна
демографска структура в общината
5.Неизползван туристически потенциал и
не изградени места за развлечения

1.Създаване на малки преработвателни
предприятие, не оказващи вредно
въздействие върху състоянието на
околната среда.
2.Положителна промяна в отношението
към селските райони като място за
живеене,почивка и възстановяване-първи
опити в развитието на селския и ловен
туризъм
3.Развитие на комуникациите-пътища,
информационни технологии
4.Наличие на финансови инструменти на
ЕС за решаване на проблемите свързани с
опазване на околната среда
5.Съвпадение на общинските приоритети
с обществените нагласи в подкрепа
усилията за опазване на околната среда
Заплахи
1.Глобални промени в климата и попадане
на страната и в частност на общината в
зоната на засушаването
2.Задълбочаване на демографския
проблем и трудовата емиграция,особено
на млади хора
3.Привличане на не екологични
производства.
4.Неравностойното заплащане на труда в
ЕС и в общината създава предпоставки за
лишаването й от квалифицирана работна
ръка.
5.Невъзможност на националната система
за мониторинг и контрол да обхване
цялата територия на общината и липса на
общинска такава.

ЦЕЛИ
ВИЗИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНАТА
Визията е консолидирана, обобщена представа, желание на една
общност за стандарта на живот и качествата на средата, която тази общност
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изгражда, поддържа и обитава. На тази основа е формулирана и Визията за
околната среда на общината:
Общината да бъде основен център за развитие на туризма
при
същевременно запазване на качеството на околната среда, осигуряващо
здравословен начин на живот на жителите и.
ЦЕЛИ
Генерални стратегически цели
В резултат на направените проучвания и анализи бяха идентифицирани
силните и слаби страни на общината, възможности и заплахи, които стоят пред
нея. След като бе избрана визия на общината се определиха целите
достигането на които ще е определящо за качеството на живот на хората в
община Малко Търново.
При определянето на целите бяха взети в предвид основните силни
страни, които трябва да бъдат запазени, основните проблеми/слаби
страни/които следва да бъдат решени и се отчетоха заплахите пред община
Малко Търново,в областта на околната среда.

ГАЛАВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ :
ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА
ОБЩИНАТА, ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА ОКОЛНА СРЕДА И
ЗАПАЗВАНЕ
НА ПРИРОДАТА НА ОСНОВАТА НА УСТОЙЧИВО
УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Специфични стратегически цели
За постигане на генералната стратегическа цел на Общинската програма
за опазване на околната среда са формулирани следните специфични
стратегически цели:
До 2012г. Да се подобри ефективността на системата за управление
на отпадъците на територията на общината
С изпълнението на тази специфична цел ще се постигне :предоставяне
на устойчиви, икономически достъпни и законосъобразни услуги по управление
на отпадъците на територията на цялата община, в съответствие с
действащото законодателство и Националната програма за управление на
дейностите по отпадъците.
За постигането на тази цел е необходимо да се изпълнят следните
дейности:
• Продължаване
работата на
общината за реализация на проект:
„Изграждане на регионално депо за ТБО гр. Малко Търново”
по
Оперативна програма „Околна среда”
• Цялостно почистване на нерегламентираните сметища и замърсявания
на територията на населените места от общината
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•

Привличане на обществеността при почистване на площи за обществено
ползване-провеждане на прегледи за пролетно почистване и
хигиенизиране на населените места.
 Оптимизиране на честотата и маршрутите за събиране и транспортиране
на битови отпадъци чрез реализиране на проект по Оперативна програма
„Регионално развитие”.
•

ПО УПРАВЛЕНИЕТО НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ПОТОЦИ ОТ ОТПАДЪЦИ:
 Отпадъци от опаковки
 Биоразградими отпадъци
 Опасни и други специфични отпадъци от бита
 Строителни отпадъци

•
•
•
•

 Ликвидиране на стари замърсявания
Еколосъобразно обезвреждане на отпадъците
Оптимизиране използването на постъпленията от гражданите и
фирмите/такса битови отпадъци/ и получените средства от наложени
санкции
Укрепване на административния капацитет за управление на
отпадъците
Правно регулиране

До 2013г. да се осигури достатъчно количество и качество вода за
населението и
стопанските субекти, опазване на водите и
водните обекти.
За постигането на тази цел е необходимо да се изпълнят следните
дейности:
•

Реализация на проект: „Допълнително водоснабдяване на гр. Малко
Търново”

•

Реализация на проект: „Допълнително водоснабдяване на с. Сливарово
от терасата на река Резовска”

•

Реализация на
проект: „Доизграждане на канализационната и
реконструкция на водопроводна мрежа гр. Малко Търново»

•

Реализация на
проект: „Доизгражданена канализационната
реконструкция на водопроводна мрежа Граматиково»

•

Реализация на проект: „Реконструкция
Визица»

•

Реализация на проект: „Изграждане на градска пречиствателна
станция за отпадни води в гр. Малко Търново»

•

Реализация на проект: „Доизграждане на канализационна мрежа в с.
Звездец»

•

Реализация на проект: «Доизграждане на канализационна мрежа в с.
Бръшлян»

и

на водопроводна мрежа с.
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•

Реализация на проект: «Изграждане на канализационна мрежа в с.
Стоилово”

•

Реализация на проект: «Изграждане на канализационна мрежа в с.
Заберново”

•

Реализация на проект:
Младежко»

•

Реализация на проект: „Реконструкция
Звездец»

на водопроводна мрежа с.

•

Реализация на проект: „Реконструкция
Заберново»

на водопроводна мрежа с.

•

Ограничаването ползване на вода с питейно-битови качества за други
цели

•

Ликвидиране замърсяванията попадащи в СОЗ на водоизточниците за
питейно битово водоснабдяване на населените места от общината





води

„Изграждане на канализационна мрежа в с.

Намаляване загубите на вода;
Мониторинг на местните водоизточници;
Формиране на съзнание и интерес за икономии на водни ресурси;
Запазване и подобряване качеството на подземните и повърхностните

До 2013г. да се работи за доизграждане и обогатяване на зелената
система в общината
• Поддържане на специализираната база данни за зелената система в
общината
• Изготвяне на Наредба за поддържане и опазване на Зелената система
• Изготвяне на Наредба за опазване на околната среда на общината
• Попълване парковото и улично озеленяване на населените места
•
•

Постигане на ефективно управление на природните ресурси
Постигане на най-добро използване на природните ресурси
Съживяване на пустеещи земи
• Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистемите в
защитените територии и влажните зони;
• Осигуряване на условия за устойчиво ползване на биологичните
ресурси;
• Разумно използване на природните ресурси и опазване на
биоразнообразието;
• Разработването на екопроекти за усвояване на средства от пред
присъединителните фондове на Европейския съюз по отношение
опазване на защитените територии и създаване на възможности за
развитие на екотуризма;

Създаване на условия за подготовка на конкурентни проекти в
областта на екологията. Привличане на външни инвестиции.
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•
•

Подобряване капацитета на общината за подготовка и реализация на
екологични проекти
Създаване условия за осигуряване на са финансиране на общината на
екологични проекти

До края на 2009г. да се изгради общинска система за мониторинг и
контрол състоянието на околната среда и информиране на населението.
• Сключване на споразумение с РИОСВ за получаване на информация от
пунктовете на НСЕМ и мобилните станции
• Включване на получената информация в екологични разработки и
проекти.
• Създаване на система за информиране на обществеността за
състоянието на ОС и включване на обществеността при вземане на
решения
Подобряване
качеството
на
атмосферния
съответствие със стандартните норми

въздух

в

• Редуциране замърсяването на атмосферния въздух чрез
намаляване на емисиите на вредни вещества от промишлеността,
автомобилния транспорт и битовия сектор;
• Въвеждане на система за мониторинг и контрол на качеството на
атмосферния въздух;
Информираност на населението, повишаване на екологичната култура
Приоритети
•
•
•
•
•
•

Подобряване ефективността на системата за управление на отпадъците
на територията на общината
Осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението и
стопанските субекти, опазване на водите и водните обекти
Доизграждане и обогатяване на зелената система
Постигане на ефективно управление на природните ресурси
Създаване на условия за подготовка на конкурентни проекти в областта
на екологията.Привличане на външни инвестиции
Изграждане на общинска система за мониторинг и контрол състоянието
на околната среда и информиране на населението.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА

По отношение реализацията на заложените в Програмата цели и
мероприятия, основната дейност за координация, изпълнение и отчет е
задължение на гл. специалист екология и Директор Дирекция „Специализирана
администрация”.
Периодично да се извършва актуализация на програмата, свързана с
възникнали нови обстоятелства и документи.
Представяне ежегодно отчет за изпълнение на програмата пред
Общинския съвет
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Информиране ежегодно РИОСВ гр. Бургас и обществеността
изпълнение на програмата.

за
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
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№

1
1.

Мярка/ дейност

срок

отговорник

Очаквани
разходи

4
Кмет
Общинска
администрация

5
500 000

Източници за
финансиране

2

3

„Подготовка на
инвестиционен
проект за изграждане
на депо за твърди
битови отпадъци и
рекултивация на
съществуващи
сметища”

2008-2009

2.

“Изграждане на депо
за ТБО от Община
Малко Търново”

2009-2011

Кмет
Общинска
администрация

8 000 000

3.

Ликвидиране
на
нерегламентираните сметища в и край
населените места и
почистване
на
замърсените терени

2008-2011

Кмет
Общинска
администрация

200 000

4.

Обновяване на
2009-2010
техниката за
извозване на битови
отпадъци
Подготовка
на 2008-2010
инвестиционни
проекти
за
изграждане
на
ПСОВ,
доизграждане
на
канализационна и
реконструкция на
водопроводна
мрежа в град Малко
Търново

Кмет
Общинска
администрация

300 000

Кмет
1 000 0000
Общинска
администрация

ОП ОС

Изграждане на
2010- 2013
градска
пречиствателна
станция за отпадни
води в гр. Малко
Търново
Доизграждане
на
2009-2011
канализационната и
реконструкция на
водопроводната
мрежа в гр. Малко
Търново
„Реконструкция на
2009-2011
водопроводна
мрежа с. Звездец”
Реконструкция на
2009-2011
водопроводна
мрежа с. Заберново”
Доизграждане
на
2009-2011
канализационна

Кмет
Общинска
администрация

7 000 000

ОП ОС

Кмет
Общинска
администрация

3 000 000

ОП „ОС”

Кмет
Общинска
администрация
Кмет
Общинска
администрация
Кмет
Общинска

1 600 000

ПРСР

600 000

ПРСР

5.

6.

7.

8
9.
10.

6

86
ОП „Околна
среда”, МОСВ

ОП „Околна
среда”, МОСВ

ПРСР, ОП
„Регионално
развитие”

86

2 500 000

ПРСР
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(Приложение №1)
СПИСЪК НА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ ЗА ПОТЕНЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ В ПП
“СТРАНДЖА”
№

1

2
3
4

Таксон
ACANTHACEAE
Аcanthus spinosus L. (A.
hirsutus)
ACERACEAE
Acer platanoides L.
Acer tataricum L.
ALISMATACEAE
Alisma plantago–aquatica L.

Българско наименование

ЛУ

СН

Шестил
Мекиш

+
+

+
+

Лаваница

*

*

Страшник бодлив

ЗП
•

87

88

№

5

Таксон
AMARANTHACEAE
Amaranthus spinosus L.

Българско наименование

ЗП

Щир бодлив

ЛУ

СН

*

*

+

++

+
*

+
*

*

*

AMARYLLIDACEAE
6
7
(8)
(9)
10
11
12
(13)
14
15
16
17
(18)
19
(20)
21
22
23
(24)
25
26
27
28
(29)
30
(31)
32
33
34
(35)
36
37
38
(39)
(40)
41
42

Galanthus elwesii Hook.
Galanthus nivalis L.
Leucojum aestivum L.
ANACARDIACEAE
Cotinus coggygria Scop.
Rhus coriaria L.
APIACEAE
Aethusa cynapium L.
Anethum graveolens L.
Angelica sylvestris L.
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Bifora radians Bieb.
Chaerophyllum bulbosum L.
Chaerophyllum tenulentum L.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Eryngium campestre L.
Eryngium maritimum L.
Ferulago sylvatica (Bess.) Rchb.
Foeniculum vulgaris Mill.
Heracleum sibiricum L.
Laser trilobum (L.) Borkh.
Opopanax chironium (L.) Koch.
Opopanax hispidus (Friv.) Grsb.
Peucedanum officinalis L.
Pimpinella saxifraga L.
Prangos ferulacea (L.) Lindl.
Sanicula europaea L.
Tordylium maximum L.
Torilis arvensis (Huds.) Link.
APOCYNACEAE
Vinca herbacea W.et K.
Vinca minor L.
AQUIFOLIACEAE
Ilex colhica Poir.
ARACEAE
Arum italicum Mill.
Arum maculatum L.
ARALIACEAE
Hedera helix L.
ARISTOLOCHIACEAE
Aristolochia clematitis L.
Asarum europaeum L.

Кокиче елвезиево
Кокиче снежно
Блатнo кокиче

•
•

Смрадлика
Шмак дъбилен
Див магданоз
Копър обикновен
Пищялка горска
Азмацуг балдаранолистен
Колендро лъчисто
Балдаран грудков
Балдаран замайващ
Бучиниш, петнист
Кориандър посевен
Ветрогон полски
Ветрогон приморски
Зимянка горска
Резене (Mорач)
Девесил сибирски
Загърличе
Опопанакс широколистен
Опопанакс четинест
Самодивска трева лечебна
Анасон каменоломков
Прангос ферулов
Дебрянка европейска
Нузла обикновена
Торилис полски

•
+
*
*
*
*

*
*
*
*
+

+
+

+

•
*
+
+
*

+
*

*
*
*

*
+
*

+
+
+

+

*
*

*
++

Змиярник италиански
Змиярник петнист

+
+

+
+

Бръшлян

+

+

Вълча ябълка обикновена
Копитник

+
+

+
++

•

•

Зимзелен тревист
Зимзелен малък
Джел колхидски (Кошничар)

*

•

88

89

№

43
(44)
45
(46)
47
48
49
50
(51)
52
(53)

54
55
(56)
57
58
59
(60)
61
(62)
(63)
(64)
65
(66)
(67)
(68)
69
(70)
71
72
73
(74)
75
(76)
77
78
79
80
(81)

Таксон
ASCLEPIADACEAE
Cionura erecta
Periploca graeca L.
Vincetoxicum hirundinaria Medic.
ASPIDIACEAE
Dryopteris filix-mas (L.) Schott.
Polystichum lonchitis (L.) Roth.
ASPLENIACEAE
Asplenium adiantum-nigrum L.
Asplenium ruta-muraria L.
Asplenium septentrionale (L.)
Hoffm.
Asplenium trichomanes L.
Ceterach officinarum DC.
Phyllitis scolopendrium (L.)
Newm.
ASRERACEAE
Achillea clypeolata Sm.
Аchillea grandifolia Friv.
Achillea millefolium gr.
Аchillea nobilis L.
Anthemis cotula L.
Anthemis tinctoria L.
Arctium minus Bernh.
Arctium nemorosum L.
Arctium tomentosum Mill.
Artemisia absinthium L.
Artemisia annua L.
Artemisia campestris L.
Artemisia santonicum L.
Artemisia vulgaris L.
Bellis perennis L.
Bidens tripartita L.
Carduus acanthoides L.
Carlina vulgaris L.
Carthamus lanatus L.
Centaurea calcitrapa L.
Centaurea cyanus L.
Centaurea solstitialis L.
Cichorium intybus L.
Cnicus benedictus L.
Echinops sphaerocephalus L.
Filago lutescens Jord.
Filago vulgaris Lam.
Hieracium pilosella L.

Българско наименование

ЛУ

СН

+

*

*

*

Мъжка папрат
Многоредник копиевиден

+
*

+
*

Изтравниче (Страшниче) черно
Изтравниче (Страшниче) стенно
Изтравниче (Страшниче)
северно
Изтравниче (Страшниче)
••
обикновено
Златиста папрат

*
*

*
*

*

*

Клинавиче изправено
Гърбач
Винцетоксикум лечебен

ЗП

•

Волски език

••

Равнец струмски (Р. жълт)
Равнец едролистен
Равнец хилядолистен (Р. бял)
Равнец благороден
Подрумиче (Бяла Рада) полско
Подрумиче (Бяла Рада) жълто
Репей дребен
Репей сенколюбив
Репей червенолюспест
Пелин горчив
Пелин едногодишен
Пелин полски
Пелин сантонинов
Пелин обикновен
Паричка многогодишна
Бутрак
Магарешки бодил късодръжков
Решетка обикновена
Acпрут жълтоцветен
Метличина дългоиглеста
Метличина полска
Метличина средиземноморска
Синя жлъчка грапавоплодна
Бенедиктински трън
Челядник кръглоглав
Свещица блестяща
Свещица обикновена
Миши уши (Рунянка)

•
•

••

••

+
*

*

+

+
+
*
*
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
*
*
*
+

+
+
*
*
+
+
+
+

+
+
*
+
*
+
*
+
*
+
*
*
*
+

89

90

№
82
83
84
85
(86)
87
88
89
(90)
91
(92)
(93)
94
95
96
97
98
99
100
(101)
(102)
(103)
(104)
105
(106)

Таксон
Hypochaeris maculata L.
Hypochaeris radicata L.
Inula ensifolia L.
Inula germanica L.
Inula helenium L.
Lactuca serriola L.
Leucanthemum vulgare Lam.
Matricaria trichophylla (Boiss.)
Boiss.
Onopordum acanthium L.
Onopordum tauricum Willd.
Petasites albus (L.) Gaertn.
Petasites hybridus (L.) Gaertn.
Pulicaria dysentherica (L.) Bernh.
Pulicaria vulgaris Gaerth.
Scorzonera hispanica L.
Senecio jacobaea L.
Senecio nemorensis L.
Senecio viscosus L.
Senecio vulgaris L.
Solidago virga-aurea L.
Sylibum marianum (L.) Gaerth.
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum officinale Web.
Tragopogon pratensis L.
Tussilago farfara L.

107

Xanthium spinosum L.

108

Xanthium strumarium L.
Xeranthemum annuum L.
ATHYRIACEAE
Athyrium filix-femina (L.) Roth.
BETULACEAE
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Carpinus betulus L.
Corylus avellana L.
BORAGINACEAE
Anchusa officinalis L.
Buglossoides arvensis (L.)
Johnst.
Buglossoides purpurocaeruleа
(L.) Johnst.
Cerinthe glabra Mill
Cerinthe minor L.
Cynoglossum officinale L.
Echium italicum L.

109
110
(111)
112
(113)
114
115
116
117
118
119
120

Българско наименование
Хипохерис петнист
Хипохерис дългоцветен
Оман успореднонишков
Оман германски
Оман сърцевиднолюспест
(Оман бял)
Салата компасна
Маргаритка обикновена

ЗП

••

ЛУ

СН

*
*
*
*

*
*
*
*

+
*
*

*
*

Лайкучка влакнеста

*

*

Онопордум жълтеникав
Онопордум кримски
Чобанка бяла
Чобанка хибридна
Блъшница
Шумкавиче
Кокеш испански
Спореж якобов
Спореж дъбовогорски
Спореж леплив
Спореж обикновен
Златна пръчица
Бял трън
Вратига
Глухарче обикновено
Козя брада полска
Подбел
Казашки бодил бодлив
(Рогачица)
Казашки бодил влакнест
Безсмъртниче обикновено

+
+
+
+
+
+
+
*
*
*
*
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
*
*
*
*
*
*
+
+
+
+
*
+

+

+

+
+

+
+

Женска папрат обикновена

*

*

Елша черна
Габър обикновен
Леска обикновена

+
+
+

+
+
+

Винче лечебно

+

*

Белоочица полска

*

*

Белоочица виолетова

+

+

Меденик гол
Меденик малък
Наумка лечебна
Усойниче италианско

+
+
+
+

*
*
*
*
90

91

№

Таксон

121

Echium russicum J. Gmel.
Echium vulgare L.
Heliotropium europaeum L.
Lithospermum officinale L.
Pulmonaria mollis Wulf. et Horn.
Pulmonaria officinalis L.
Symphytum officinale L.
BRASSICACEAE
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et
Grande.
Alyssum alyssoides L.
Barbarea vulgaris R.Br.
Brassica juncea (L.) Czern.
Brassica nigra (L.) Koch.
Bunias orientalis L.
Capsella bursa-pastoris (L.)
Medic.
Cardamine bulbifera (L.) Crantz.
Cardamine pratensis L.
Coronopus procumbens Gilib.
Descurainia sophia (L.) Webb. ex
Prantl.
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.
Lepidium campestre (L.) R.Br.
Lepidium graminifolium L.
Lepidium latifolium L.
Lepidium perfoliatum L.
Lepidium ruderale L.
Nasturtium officinalis R. Br.
Raphanus raphanistrum L.
Sisymbrium officinale (L.) Scop.
Thlaspi alliaceum L.
Thlaspi arvense L.
BUTOMACEAE
Butomus umbellatus L.
CAMPANULACEAE
Campanula persicifolia L.
CAPRIFOLIACEAE
Lonicera xilosteum L.
Sambucus ebulus L.
Sambucus nigra L.
Viburnum opulus L.
CARYOPHYLLACEAE
Agrostemma githago L.
Herniaria glabra L.
Herniaria hirsuta L.
Herniaria incana Lam.

122
123
124
125
(126)
(127)

128
129
130
131
132
133
(134)
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
(145)
146
147
148
149
150
151
152
(153)
(154)
155
156
(157)
(158)
159

Българско наименование

ЛУ

СН

Усойниче червено
Усойниче обикновено
Подсунка обикновена
Птиче просо
Медуница мека
Медуница лечебна
Зарасличе (Черен оман)

+
+
+
+
*
+
+

*
*
*
+
*
+
+

Лъжичина

+

*

Игловръх
Злина
Горчица сарепска
Синап черен
Свърбига източна

*
*
+
+
*

*
*
*
+
*

Овчарска торбичка обикновена

+

+

Горва луковична (Зъбник)
Горва ливадна
Невидимка

*
*
*

*
*
*

Войничица

*

*

Двуредка тънколистна
Горуха полска
Горуха житнолистна
Горуха широколистна
Горуха пронизанолистна
Горуха буренна
Поточарка лечебна
Ряпа дива
Мъдрица лечебна
Попова лъжичка лукова
Попова лъжичка полска

*
*
*
*
*
+
+
+
*
*
*

*
*
*
*
*
*
+
*
*
*
*

Водолюб сенников

*

*

Камбанка прасковолистна

*

*

+
+
+

+
+
+

*
+
+
*

*
+
+
*

Нокът обикновен
Бъз нисък (Бъзак)
Бъз черен
Калина
Къклица
Изсипливче голо
Изсипливче грубовлакнесто
Изсипливче сиво

ЗП

•

91

92

№
160
161
(162)
163
164
165
(166)
167

168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
(184)
(185)
186
187
(188)
(189)

(190)

191
192
(193)
194

Таксон
Lychnis flos-cuculi L.
Minuartia setacea (Thuill) Hay.
Saponaria officinalis L.
Scleranthus annuus L.
Scleranthus perennis L.
Spergularia rubra (L.) J. et C.
Prest.
Stellaria media (L.) Vill.
Viscaria vulgaris L. ssp.
atropurpurea
CELASTRACEAE
Euonymus europaeus L.
Euonymus verrucosus Scop.
CHENOPODIACEAE
Atriplex rosea L.
Camphorosma monspeliaca L.
Chenopodium album L.
Chenopodium botrys L.
Chenopodium hybridum L.
Chenopodium polyspermum L.
Chenopodium rubrum L.
Chenopodium virgatum
Chenopodium vulvaria L.
Salicornia europaea L.
Salicornia ruthenica Iljin.
CONVOLVULACEAE
Calystegia sepium (L.) Rr.
Convolvulus arvensis L.
CORNACEAE
Cornus mas L.
CRASSULACEAE
Sedum acre L.
Sedum album L.
Sedum maximum (L.) Suter.
CUCURBITACEAE
Bryonia alba L.
Ecbalium elaterium L.
CUPRESSACEAE
Juniperus oxycedrus L.
CUSCUTACEAE
Cuscuta epilinum Weihe
Cuscuta europaea L.
DIOSCOREACEAE
Tamus communis L.
DIPSACACEAE
Dipsacus fullonum L. (D.

Българско наименование

ЗП

ЛУ

СН

Румянка (Свиларка обикновена)
Мишовка четинолистна
Сапунче лечебно
Хрущялка едногодишна
Хрущялка обикновена

+
+
*
*

+
*
*

Коленчица червена

*

*

Звездица средна

+

+

Лепка

•

Чашкодрян европейски
Чашкодрян брадавичест

+
+

Лобода розова
Камфорка монпелийска
Куча лобода бяла
Огниче
Куча лобода хибридна
менна (сладка трева)
Куча лобода червена
Гърличе, свински ягоди
Струпейниче
Солянка европейска
Вълмо руско

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Чадърче дребноцветно
Поветица обикновена

*
+

*
*

Дрян обикновен

+

+

Тлъстига лютива
Тлъстига бяла
Тлъстига голяма

+
*
+

++
*
*

Дива тиква
Дива краставица

+
+

+
+

Хвойна червена (Смрика
червена)

+

++

Кукувича прежда ленена
Кукувича прежда европейска

+
+

*
*

Брей обикновен

+

+

Лугачка горска

*

*
92

93

№
195

196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
(209)
210
211
212
213
214
(215)
(216)
(217)
218
219
220
221
222
223
224
225
226
(227)
(228)
229
230
231
(232)
(233)
234

Таксон
Knautia arvensis (L.) Coult.
EPHEDRACEAE
Ephedra distachya L.
EQUISETACEAE
Equisetum arvense L.
Equisetum palustris L.
Equisetum sylvaticum L.
Euqisetum telmateia Ehrh.
ERICACEAE
Calluna vulgaris (L.) Hull.
EUPHORBIACEAE
Euphorbia amygdaloides L.
Euphorbia cyparissias Host.
Euphorbia myrsinites L.
Euphorbia peplis L.
Euphorbia peplus L.
Mercurialis annua L.
Mercurialis perennis L.
FABACEAE
Astragalus glycyphyllos L.
Bituminaria bituminosa Stirt.
Chamaecytisus hirsutus (L.) Link.
Chamaespartium sagittale (L.)
Coronilla scorpioides (L.) Koch.
Coronilla varia L.
Galega officinalis L.
Genista ovata W. et K.
Genista tinctoria L.
Lathyrus niger (L.) Bernh.
Lathyrus pratensis L.
Lathyrus sativus L.
Lathyrus sylvesris L.
Lathyrus tuberosus L.
Lathyrus vernus (L.) Bernh.
Lotus corniculatus L.
Melilotus alba Med.
Melilotus indica (L.) All.
Melilotus officinalis (L.) Pal.
Ononis spinosa L.
Securigera securidaca (L.) Roth.
Trifolium arvense L.
Trifolium pannonicum Jacq.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Trigonella coerulea (L.) Ser.

Българско наименование

ЗП

Черноглавче полско
Ефедра обикновена

Млечка горска
Млечка обикновена
Млечка мирсинитска
Млечка пясъчна
Млечка градинска
Пролез едногодишен
Пролез многогодишен
Сграбиче сладколистно
Битуминария
Зановец космат
Прещип
Зайчина скорпионова
Зайчина пъстра
Конски ребра (Жаблек)
Жълтуга горска
Жълтуга багрилна
Секирче черно
Секирче ливадно
Секирче посевно
Секирче горско
Секирче грудково
Секирче пролетно
Звездан обикновен
Комунига бяла
Комунига индийска
Комунига лечебна
Гръмотрън бодлив
Секуригера
Детелина плевелна
Детелина панонска
Детелина ливадна
Детелина пълзяща
Сминдух син

СН

*

*

+
*
*
*

+
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

+
*
*
*
*
*
+
+
+
*
*
*
*
*
*
*
*
*
+
+
*
*
*
+
+
+

+
*
*
*
*
*
+
+
+
*
*
*
*
*
*
*
*
*
+
+
*
*
*
+
+
+

•

Хвощ полски
Хвощ блатен
Хвощ горски
Хвощ голям
Калуна

ЛУ

•

•
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№
(235)
236
237
238
239
240
241
242
(243)
244
245
(246)
(247)
(248)
249
250
251
252
(253)

(254)
255
256
257
258
259
260
261
262
(263)
(264)
(265)
(266)
267
268

Таксон
Trigonella procumbens (Bess.)
Rchb.
Vicia cracca L.
Vicia grandiflora Scop.
Vicia sativa L.
FAGACEAE
Fagus orientalis Lipsky
Quercus frainetto Ten.
Quercus pedunculata Ehrh.
GENTIANACEAE
Centaurium erythraea Rafn.
Centaurium pulchellum (Swartz)
Druce
Gentiana cruciata L.
GERANIACEAE
Erodium cicutarium (L.) L'Her.
Geranium robertianum L.
Geranium sanguineum L.
HALORAGACEAE
Myriophyllum spicatum L.
HYDROCHARITACEAE
Hydrocharis morsus-ranae L.
HYPERICACEAE
Hypericum androsaemum L.
Hypericum cerastoides (Spach)
N. Robson
Hypericum perforatum L.
HYPOLEPIDACEAE
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.
IRIDACEAE
Iris pseudacorus L.
Gladiolus imbricatus L.
LAMIACEAE
Acinos arvensis (Lam.) Dandy
Acinos suaveolens (S. et S.) G.
Don.
Ajuga chamaepitis (L.) Schreb.
Ajuga laxmannii (L.) Benth.
Ballota nigra L.
Calamintha nepeta (L.) Savi.
Clinopodium vulgare L.
Galeopsis ladanum L.
Galeopsis speciosa Mill.
Galeopsis tetrachit L.
Glechoma hederaceae L.
Glechoma hirsuta W et K.

Българско наименование

ЛУ

СН

Сминдух пълзящ

+

+

Глушина птича
Глушина едроцветна
Глушина посевна

*
*
*

*
*
*

Бук източен
Благун
Дъб дръжкоцветен

+
+
+

+
+
+

Червен кантарион обикновен

+

+

Червен кантарион красив

+

+

Тинтява синя

+

+

Часовниче цикутово
Здравец зловонен
Здравец кръвен

+
+
+

+
+
+

Многолистник класовиден

*

*

Водянка жабешка

*

*

Звъника рожецовидна

*

*

Звъника лечебна
(Жълт кантарион)

+

+

Орлова папрат

+

+

Перуника блатна
Петльово перо керемидесто

*
*

*
*

Ацинос полски

*

*

Aцинос ароматичен

*

*

Срещниче обикновено
Срещниче лаксманово
Капела
Миризливче пъстро
Черновръх обикновен
Бударица обикновена
Бударица красива
Бударица петниста
Самобайка
Урбаличе

*
*
*
+
+
+
+
+
*
*

*
*
*
*
+
+
+
+
*
*

Звъника багрилна

ЗП

•

94

95

№

Таксон

286

Lamium maculatum L.
Lamium purpureum L.
Leonurus cardiaca L.
Lycopus europaeus L.
Marrubium peregrinum L.
Marubium vulgare L.
Mentha aquatica L.
Mentha arvensis L.
Mentha longifolia (L.) Huds.
Mentha pulegium L.
Mentha spicata L.
Mentha suaveolens Ehrh.
Nepeta cataria L.
Origanum vulgare L. ssp. hirtum
(Link.) Jetswaart
Origanum vulgare L.ssp. vulgare
Phlomis tuberosa L.
Prunella vulgaris L.
Salvia aethiopis L.

287

Salvia nemorosa L.

288

Salvia pratensis L.

289

Salvia sclarea L.

269
270
(271)
272
273
(274)
(275)
276
(277)
(278)
(279)
280
281
(282)
(283)
284
285

(290)

Salvia tomentosa Mill.

291

Salvia verticillata L.

292

Scutellaria altissima L.
Scutellaria galericulata L.
Scutellaria hastifolia L.
Sideritis montana L.
Sideritis syriaca L.
Stachys annua L.
Stachys germanica L.
Stachys recta L.
Stachys sylvatica L.
Teucrium chamaedrys L.
Teucrium polium L.
Teucrium scordium L.
Thymus callieri Borb.
Thymus glabrescens Willd.
Thymus longidentatus (Deg. et
Urum.) Ronn.
Thymus pulegioides L.
Thymus sibthorpii Benth.

293
294
295
296
297
298
299
300
(301)
(302)
303
(304)
(305)
306
(307)
(308)

Българско наименование

ЗП

Мъртва коприва петниста
Мъртва коприва червена
Дяволска уста обикновена
Катушка обикновена
Сусерка
Пчелинок обикновен
Мента водна
Мента полска
Мента дълголистна
Мента блатна
Мента обикновена (Джоджен)
Мента кръглолистна
Коча билка обикновена
Риган бял
Риган обикновен
Руница грудеста
Пришница обикновена
Какула бяла (Конски босилек б.)
Какула горска (Конски босилек
г.)
Какула ливадна
(Конски босилек л.)
Какула мускатна
(Конски босилек м.)
Какула едроцветна
(Конски босилек е.)
Какула прешленеста
(Конски босилек п.)
Превара висока
Превара обикновена
Превара копиелистна
Миризлив бурен обикновен
Миризлив бурен кримски
Ранилист едногодишен
Ранилист германски
Ранилист изправен
Ранилист горски
Подъбиче обикновено
Подъбиче бяло
Подъбиче луково
Мащерка калиерова
Мащерка гола
Мащерка българска
Мащерка планинска
Мащерка сибторпиева

••

ЛУ

СН

+
*
+
*
*
+
+
+
+
+
+
*
+

*
*
+
*
*
+
+
+
+
+
+
*
*

+
+
*
*
*

*
*
*
*

*

*

*

*

+

+

+

*

*
*
*
+

*
*
*
*

*
*
*
*
+
+
*
+
+

*
*
*
*
+
+
*
+
+

+
+

+
+

••

•

•

95

96

№
(309)
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
(322)
323
324
325
326
327
328
329
330
(331)
332
333
334
(335)
336
337
338
339
340
341

Таксон
Thymus striatus Vahl.
LEMNACEAE
Lemna minor L.
LILIACEAE
Allium rotundum L.
Asparagus officinalis L.
Colchicum autumnale L.
Lilium martagon L.
Nectaroscordum siculum (Ucria)
Lindl.
Polygonatum multiflorum (L.) All.
Polygonatum odoratum (Mill.)
Druce
Ruscus aculeatus L.
Scilla bifolia L.
Smilax excelsa L.
LORANTHACEAE
Loranthus europaeus Jacq.
Viscum album L.
LYTHRACEAE
Lythrum salicaria L.
Lythrum virgatum L.
MALVACEAE
Alcea pallida (W.K.) Bess.
Alcea rosea L.
Althaea officinalis L.
Lavatera thuringiaca L.
Malva neglecta Wallr.
Malva pusilla Sin.
Malva sylvestris L.
MONOTROPACEAE
Monotropa hypopitys L.
NAJADACEAE
Najas marina L.
NYMPHAEACEAE
Nuphar lutea (L.) S. et S.
OLEACEAE
Fraxinus ornus L.
Fraxinus oxycarpa Willd.
Fraxinus pallisiae Wilm.
Ligustrum vulgare L.
Phillyrea latifolia L.
ONAGRACEAE
Oenothera biennis L.
OPHIOGLOSSACEAE
Ophioglossum vulgatum L.

Българско наименование

ЛУ

СН

Мащерка набраздена

+

+

Водна леща дребна

*

*

Лук кръгъл
Зайча сянка лечебна
Мразовец есенен
Крем петров

*
+
*
*

*
+
+
*

Самардала сицилийска

+

+

Момкова сълза многоцветна

*

*

Момкова сълза лечебна

*

*

*

*

Чер имел европейски
Бял имел

*
+

*
+

Блатия обикновена
Блатия пръстена

*
*

*
*

Aлцеа бледа
Ружа градинска
Ружа лечебна
Лаватера тюрингска
Слез незабележим
Слез дребен
Слез горски

*
*

*
*

*
*
*
+

*
*
*
+

Гвачка обикновена

*

*

Русалка морска

*

*

+
+
+
+

+
+
+
+

Пупалка едроцветна

*

*

Змийски език обикновен

*

*

Залист бодлив
Синчец обикновен
Скрибка висока

Бърдуче
Мъждрян
Ясен полски
Ясен пализиев
Маслинка обикновена
Зеленика обикновена

ЗП

•
•

••

•

•

96

97

№

Таксон

Българско наименование

ЗП

ЛУ

СН

Божур червен

+

++

Змийско мляко
Лисичина грудеста
Лисичина плътногрудеста
Росопас лечебен
Росопас вайлантов
Папаронка жълта (Жълт мак)
Кадънка (Полски мак)

+
*
*
+
+

+
*
*
+
+

+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

*

*

Миризливка обикновена
Пиявец (Райграс)
Склерохлоа

*
*
*

*
*
*

Телчарка голяма
Телчарка обикновена

*
*

*
*

(Змийска папрат)
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356

(357)
(358)
359
360
(361)
362
(363)
(364)
365
(366)
(367)
368
(369)
370
371
372
373
374
375
376
377

ORCHIDACEAE
Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.
Rich.
Orchis coriophora L.
Orchis laxiflora Lam.
Orchis mascula L.
Orchis militaris L.
Orchis morio L.
Orchis papilionaceae L.
Orchis provincialis Balb.
Orchis punctulata Stev.
Orchis purpurea Huds.
Orchis simia L.
Orchis tridentata Scop.
Orchis ustulata L.
Platanthera bifolia (L.) L.C. Rich.
Platanthera chlorantha (Cust.)
Rehb.
PAEONIACEAE
Paeonia peregrina Mill.
PAPAVERACEAE
Chelidonium majus L.
Corydalis bulbosa (L.) DC.
Corydalis solida (L.) Swartz.
Fumaria officinalis L.
Fumaria vaillantii Loisel.
Glaucium flavum Crantz.
Papaver rhoeas L.
PLANTAGINACEAE
Plantago coronopus L.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.
Plantago media L.
Plantago scabra Moench.
Plantago subulata L.
PLUMBAGINACEAE
Limonium vulgare Mill.
Plumbago europaea L.
POACEAE
Anthoxanthum odoratum L.
Lolium temulentum L.
Sclerochloa dura (L.) Beaul.
POLYGALACEAE
Polygala major Jacq.
Polygala vulgaris L.

Анакамптис обикновен

••

Салеп дървеницов
Салеп редкоцветен
Салеп мъжки
Салеп шлемовиден
Салеп начленен
Салеп пеперудоцветен
Салеп обикновен
Салеп точков
Салеп пурпурен
Салеп маймунски
Салеп тризъбест
Салеп опърлен
Платантера двулистна

••
••
••
•
••
•
•
••
••
••
••
••
••

Платантера зеленоцветна

••

••

Живовлек перестолистен
Живовлек ланцетовиден
Живовлек голям
Живовлек среден
Живовлек пясъчен
Живовлек гребенест
Гърлица обикновена
Саркофай обикновен

•

97

98

№

(378)
(379)
380
(381)
(382)
(383)
384
(385)
386
(387)
388
389
390
391
392
(393)
394
395
396
397
(398)
(399)
400
(401)
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
(414)
(415)

Таксон
POLYGONACEAE
Persicaria hydropiper (L.) Spach.
Persicaria maculata (Raf.) S.
Gray
Polygonum arenastrum Boreau
Polygonum aviculare L.
Rumex acetosa L.
Rumex acetosella L.
Rumex obtusifolius L.
Rumex patientia L.
Rumex pulcher L.
POLYPODIACEAE
Polypodium vulgare L.
PORTULACACEAE
Portulaca oleracea L.
PRIMULACEAE
Anagallis arvensis L.
Cyclamen coum Mill.
Lysimachia nummularia L.
Primula acaulis (L.) L.
Primula veris L.
Samolus valerandi L.
RANUNCULACEAE
Actaea spicata L.
Adonis aestivalis L.
Anemone ranunculoides L.
Caltha palustris L.
Clematis vitalba L.
Consolida hispanica (Costa)
Greut. et Burdet.
Consolida regalis S. F. Gray.
Isopyrum thalictroides L.
Nigella arvensis L.
Nigella damascena L.
Ranunculus ficaria L.
Ranunculus flammula L.
Ranunculus polyanthemos L.
Ranunculus repens L.
Ranunculus scleratus L.
Thalictrum flavum L.
Thalictrum minus L.
RESEDACEAE
Reseda lutea L.
Reseda inodora Rchb.
RHAMNACEAE
Paliurus spina-christi Mill.
Rhamnus catharticus L.

Българско наименование

ЛУ

СН

Пипериче обикновено

+

+

Пипериче водно

+

+

Пача трева пясъчна
Пача трева обикновена
Киселец
Козя брада
Лапад тъполистен
Лапад спанаков
Лапад красив

+
+
+
+
*
+
*

+
+
+
+
*
+
*

Сладка папрат обикновена

+

+

Тученица обикновена

*

*

*

*

*

*

+

++

Ресник
Горицвет летен
Съсънка лютиковидна
Блатняк обикновен
Повет обикновен

*
*
*
+
+

*
*
*
+
+

Ралица източна

*

*

Ралица обикновена
Кокошка
Челебитка полска
Челебитка дамаска
Жълтурче
Лютиче огненоцветно
Лютиче многоцветно
Лютиче пълзящо
Лютиче отровно
Обичниче жълто
Обичниче дребно

+
*
+
*
+
*
*
*
*
+
+

+
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Резеда жълта
Резеда неароматна

+
+

*
*

Драка
Зърника слабителна

+
+

+
+

Огнивче полско
Ботурче пролетно
Ленивче кръглолистно
Иглика безстъблена
Иглика лечебна
Северница валерандова

ЗП

•
•
•

98

99

№

(416)
417
(418)
(419)
(420)
(421)
(422)
423
(424)

Таксон
ROSACEAE
Agrimonia eupatoria L.
Agrimonia odorata All.
Crataegus monogyna Jacq.
Crataegus pentagyna W.et K.ex
Willd.
Filipendula vulgaris Moench.
Fragaria vesca L.
Geum urbanum L.
Laurocerasus officinalis Roem.
Malus sylvestris Mill.

425

Potentilla argentea L.

426

Potentilla reptans L.

427

Prunus fruticosus Pall.
Prunus mahaleb L.
Prunus spinosa L.
Rosa corymbifera Borkh.
Rosa gallica L.
Rubus caesius L.
Rubus hirtus W. et K.
Sanguisorba minor Scop.
Sorbus domestica L.
Sorbus torminalis (L.) Crantz.
RUBIACEAE
Cruciata laevipes Opiz.
Galium aparine L.
Galium odoratum (L.) Scop.
Galium verum L.
Rubia tinctorum L.
RUTACEAE
Dictamnus albus L.
SALICACEAE
Populus nigra L.
Populus tremula L.
Salix alba L.
Salix caprea L.

428
(429)
(430)
(431)
432
433
434
(435)
436
437
438
439
440
441
442
443
444
(445)
446
(447)

Salix purpurea L.

451

SCROPHULARIACEAE
Digitalis ferruginea L.
Digitalis lanata Ehrh.
Euphrasia officinalis L.
Gratiola officinalis L.

452

Kichxia spuria (L.) Dum.

448
(449)
450

Българско наименование

ЛУ

СН

Камшик лечебен
Камшик ароматен
Глог червен

+
+
+

+
+
+

Глог черен

+

+

Орехче ливадно
Ягода горска
Омайниче градско
Лавровишня лечебна
Киселица
Прозорче сребролистно (О.
сребролистен)
Прозорче пълзящо (Очиболец
пълзящ)
Вишна храстовидна
Махалебка (Дива череша)
Трънка
Шипка храсталачна
Шипка галска
Къпина полска
Къпина влакнеста
Динка дребна
Скоруша
Брекиня

+
+
+

+
+
+

+

+

*

*

+

+

+
+
+
+
+
+
+
*
+
+

+
+
+
+
+
+
+
*
+
+

*
+
+
+

*
+
++
+

*

*

+

+

+

+

*
*
+
+

*
+
+
+

*

*

Гергевка
Лепка
Eньовче ароматно (Лазаркиня)
Еньовче същинско
Брош бояджийски

ЗП

•

••

Росен
Топола черна
Трепетлика
Върба бяла
Ива (Козя върба)
Върба срещуположнолистна
(В. червена)
Напръстник ръждив
Напръстник вълнест
Очанка обикновена
Сиротица лечебна
Трескавиче лъжливо (Лош
вятър)

•
•
•

99

100

№

Таксон

453

Kickxia elatine (L.) Dum.

454

Lathraea squamaria L.
Linaria vulgaris Mill.
Pseudolysimachion orchideum
(Crantz) Wraber
Rhinanthus minor L.
Scrophularia canina L.
Scrophularia nodosa L.
Verbascum densiflorum Bertol.
Verbascum phlomoides L.
Verbascum phoeniceum L.
Veronica anagallis-aquatica L.
Veronica arvensis L.
Veronica austriaca L.
Veronica beccabunga L.
Veronica chamaedrys L.
Veronica officinalis L.
Veronica prostrata L.
SOLANACEAE
Atropa belladonna L.
Datura stramonium L.
Hyoscyamus albus L.
Hyoscyamus niger L.
Physalis alkekengi L.
Solanum dulcamara L.
Solanum nigrum L.
SPARGANIACEAE
Sparganium erectum L.
TAMARICACEAE
Tamarix ramosissima Ledeb.
Tamarix tetrandra Pall. et Bieb.
TAXACEAE
Taxus baccata L.
TILIACEAE
Tilia cordata Mill. (T. parvifolia
Ehrh.)
Tilia platyphyllos Scop.
Tilia rubra DC. ssp. caucasica
(Rupr.) Engl.
Tilia tomentosa Moench.
TYPHACEAE
Typha angustifolia L.
ULMACEAE
Ulmus glabra Huds.
Ulmus minor Mill.
URTICACEAE

(455)
456
457
458
459
(460)
(461)
462
463
464
465
466
(467)
(468)
469
(470)
(471)
472
473
(474)
475
476
477
478
479
480
481

(482)
(483)
484
(485)
486
487
488

Българско наименование

ЗП

ЛУ

СН

Трескавиче надводниково (Лош
вятър)
Горска майка обикновена
Луличка обикновена

*

*

*
+

*
+

Степник салепов

*

*

Клопачка малка
Живениче кучешко
Живениче възловато
Лопен гъстоцветен
Лопен лечебен
Лопен финикийски
Великденче огничевоподобно
Великденче полско
Великденче австрийско
Великденче крайпоточно
Великденче плоскосеменно
Великденче лечебно
Великденче пълзящо

*
*
+
+
+
+
*
*
*
*
+
+
*

*
*
+
+
+
+
*
*
*
*
+
+
*

Старо биле (Лудо биле)
Татул
Блян бял
Блян черен
Мехунка
Кучешко грозде червено
Кучешко грозде черно

+
+
+
+
+
+
+

++
+
+
+
+
+
+

Ежова главичка

*

*

Ракитовица разклонена
Ракитовица четиритичинкова

*
*

*
*

Липа дребнолистна

+

+

Липа едролистна

+

+

Липа сребролистна

+

+

Папур теснолистен

+

+

Тис обикновен

Липа кавказка (Л. червена)

Бряст планински
Бряст полски

•

•

•
•

100

101

Таксон

№
489
490
(491)
(492)
493
(494)
(495)
496
(497)
(498)
499
500
501

Parietaria lusitanica L.
Parietaria officinalis L.
Urtica dioica L.
Urtica urens L.
VALERIANACEAE
Valerianella coronata (L.) DC.
Valeriana officinalis L.
VERBENACEAE
Verbena officinalis L.
VIOLACEAE
Viola hirta L.
Viola odorata L.
Viola tricolor L.
ZYGOPHYLLACEAE
Peganum harmala L.
Tribulus terrestris L.
Zygophyllum fabago L.

Българско наименование

ЗП

ЛУ

СН

Разваленка лузитанска
Разваленка лечебна
Коприва обикновена
Коприва гръцка

+
+
+
+

+
+
+
+

Мотовилка
Дилянка

*

*

Върбинка лечебна

+

+

Теменуга влакнеста
Теменуга миризлива
Теменуга трицветна

*
+
+

*
+
+

Зърнеш
Трабузан (Бабини зъби)
Чифтолистник

*
+
*

*
+
*

••

Използвани съкращения:
(№)

лечебни растения със стопанско значение

ЗП
•
••

лечебни растения забранени за събиране:
пълна забрана
забрана за ползване на естествените находища за стопански нужди

ЛУ
+

лечебни растения, събирани за лична употреба:
лечебни растения, които могат да бъдат събирани за лична употреба

СН
+
++
*

лечебни растения, които могат да бъдат събирани за стопански нужди:
видове, които могат да бъдат събирани свободно
видове под ограничителен режим на ползване
видове, които фигурират в Приложение към чл.1, ал.2 на ЗЛР, но липсват
данни за реалното им ползване за лична употреба и стопански нужди

101

102

102

