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1. ДОКЛАД  за изпълнение на препоръките към Предварителния проект   
залегнали в Окончателния проект за ОУПО  на община ЧЕРНООЧЕНЕ  

 
  
 Докладът е  изготвен в изпълнение  изискванията на чл.19 ал.(2 )от НАРЕДБА 
№8   за  обема и съдържанието на устройствените планове на МРРБ, 
В съответствие с чл. 19 ал.1 от НАРЕДБА № 8, докладът по ал.2 обхваща всички 
изисквания и препоръки   към предварителния проект на ОУПО,отразени в 
протоколите: 

-проведеното обществено обсъждане на 12.06.2015г.  
-протоколи № 11/17.09.2015 г. и №17/18.12.2015 г. на ОЕСУТ- община Черноочене,  
-Експертен съвет  на  РИОСВ – Хасково 
 

и представените становища  : 
-ОПУ -Кърджали 1004/25.11.2015 г.,  
-Дирекция” ВиК  

      -Събраната допълнителна информация „Геозащита-Перник”ООД и др. също е 
залегнала в настоящия доклад. 
 
 Корекциите и допълненията  към предварителния проект на ОУП на община 
Черноочене са отразени в окончателния проект на ОУП, съобразно по-горе 
цитираните решения и становища, както следва: 
 
   А. РАЗВИТИЕ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ  ТЕРИТОРИИ  
 А.1 Разширение  границите на  жилищните територии с режим Жм   на селата 
Каблешково, Нови пазар, Среднево, Пряпорец, Ябълчене, Паничково, Житница  
Дядовско, Комунига, Минзухар, Лясково. 
 
 А.2 Разширение  обхвата и границите на територии  с режими Смф  и 
специализирани обществени дейности  по продължение на  първостепенните 
автомагистрали  и пътища, преминаващи през землищата  на селата  Паничково,  
Каблешково, Нови пазар, Среднево, Пчеларово, Петелово . 
 
 А.3 Създаване на нова територия  с режим Смф с преобладаващи  аграрни  
дейности и аграрна инфраструктура в землището  на село  Житница в имоти 
010311,010382,010383/съгласно Договор за продажба на земя от ДПФ № 
101/18.02.2013 г./. 
 
 А.4 В регулационните граници се направиха  корекции на : 

  с.Габрово - в кв.4 зона Жм /съгласно заповед №183/21.09.1999 г. за частично 
ИЗРП на кв.4/,намаляне на зона Т7 и увеличаване на зона Т1. 

 с.Габрово -  прецизиране на зони Оз  
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 с.Комунига – намаляне на зона Т7  и  увеличаване на зона Жм в центъра на 
населеното място съгласно действащия подробен устройствен план  

  с.Нови пазар –  увеличаване на зона  Смф (в кв.67) 
  с.Черноочене – намаляне на зона Оз до стадиона   и  увеличаване на 

граничащата зона Смф  
  с.Черноочене – прецизиране на зона Оз в кв.4 и между кв.9,10,11. 
  с.Черноочене – прецизиране местоположението на поликлиниката(Т3) в кв.23 

 
 А.5. Формиране на нови територии- зони за отдих с режим Од   в землищата на 
селата : 

Паничково - /към язовирЧайърлък/-/Оз/ 
Черна нива - /към язовира/-/Од/ 
Пчеларово   - /към язовира/-/Ок/ 
Пчеларово -  територията на бившия  параграф „4” -/Од/  
Соколите  / бивша база на строителите на язовир”Боровица”-/Од/ 

     А.6. Формиране на нови територии- зони за отдих с режим Ок   в землищата на 
селата : 

 Паничково, /към язовирЧайърлък/-/Ок/ 
 Паничково, /в края на път КRZ2456/-/Ок/ 
 Пчеларово   - /към язовира/ -/Ок/ 

 
А.7. Формиране на нови територии за : 
                  - обслужващи дейности (Т1) в землищата на : 
с. Габрово - в близост до язовира в северната част на землище Даскалово (ПИ 
087120 и 087122) 
с.Даскалово - в близост до язовира в северната част на землище Даскалово(ПИ 
003060 и 003063) 

 
   
  В. РАЗВИТИЕ НА ИЗВЪНСЕЛИЩНИТЕ ТЕРИТОРИИ  
 
 В.1 Отбелязани са земеделски земи висока категория /1- 4 категория/ без 
допускане на промяна на предназначението им . 
 
 В.2.Отразени са териториите ,застрашени от срутвания и свлачища - по данни 
на „Геозащита –Перник“ ООД в землищата на : 
 с.Габрово - KRZ 35.14221-01, 
 № KRZ 35.68566-01 при км 4+700 по път с.Комунига – с.Женда – яз.Боровица – 

с.Безводно  
 № KRZ 35.29252-01 при км 8+500 по път с.Комунига – с.Женда – яз.Боровица – 

с.Безводно  
 № KRZ 35.29252-01 от км 19+600 до 20+000 по път с.Комунига – с.Женда – 

яз.Боровица – с.Безводно  
 № KRZ 35.65841-01 при км 7+420- 7+540 по път / І-5 / с.Черноочене – 

с.Свободиново –  с.Чилик  
 
 В.3. Към категория „Общински пътища“ са включени пътищата от списъка на 
общинските пътища, утвърден с Решение №236/13.04.2007 г. на министерския съвет и 
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последващи решения за неговото допълнение и изменение.  
В категорията „Други пътища“ са включени  част от досегашните междуселски 

пътища,  както следва :  
Полски път с № 016064 по КВС на землище с.Среднево и полски път с № 

000075 по КВС на землище с.Вождово, изградени като междуселски път, 
осъществяващ пряка връзка между селата Среднево и Вождово. 
 Предвидения междуселски път  по трасето на полския път от яз. Черноочене  

за с.Яблъчени. 
 Предвиден е междуселски път от с.Божурци до с.Яворово. В проектното 

решение е отразен работния проект, предоставен от Община Черноочене. 
Полски път с № 001282, 001169 по КВС на землище с. Паничково и имоти  
000005,00127, 000030 в землището на с. Йончево са предвидени като междуселски 
път, свързващ махалите Пиляклар и Каракачанлар с път ІІ-58. 
 Полски път с № 00496, 000523, 000668 е предвиден като междуселски 

път за връзка на Тюмбел махала със с. Йончево. 
 Полски път с № 010084 по КВС с. Водач е отразен в ОУПО Черноочене 

като асфалтиран междуселски път.           
 От с. Божурци до с. Яворово. 
 Полски път с № 010252 по КВС на землище с. Водач и имот № 010544 по 

КВС на землище с. Житница имат значение на местен път и са отразени като такива в 
ОУПО. 

 
 В.4  Предвидени са  локални пътни отсечки  за обслужване на  урбанизирани 
територии прилежащи на : 
 главен път І-5 в землищата на селата Пчеларово, Черноочене, Среднево, 

Каблешково (Нови пазар), Железник и Петелово.  
 път ІІ-58 в землището на с.Габрово и с. Комунига 

 
В.5. Отразена е оптимизация  на  вида и броя на кръстовищата на ОЕТК – в 

землищата на  селата Черноочене, Среднево, Пчеларово, Божурци, съгласно 
становището на  ОПУ Кърджали. 
 

В.6. Предвидено е разширение терените за гробищни паркове  за селата 
Петелово, Пчеларово, Минзухар. 
 

В.7.Прецизирана е териториалната зона на находището на медицински пиявици 
в землището на с. Бели вир. 
 

В.8. Отразена е „Претоварна станция за твърди битови отпадъци“,находяща се в 
землището на с.Железник. 
 

В.9. Нанесени са кулите за телекомуникации  в землищата на селата 
Паничково,Йончово,Пчеларово,Габрово,Бърза река и Дядовско,както и находящата се  
в регулацията на с.Петелово 

 
 Някои от препоръките ,които не са отразени в окончателния проект  са : 
  - междуселски път на с. Минзухар и с.Ястреб/община Кърджали/,поради 
излизане извън границите на общината. 
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  - ново отреждане на околните територии на блатото с пиявиците, поради 
нецелесъобразност и попадащи в съществуващите защитени територии от Натура 
2000/недопустими нови застроявания/.   

- невъзможно да се реализира ново кръстовище на път І-5  при излаз 
с.Среднево и вход към с.Черноочене -горна махала.Съгласно становището на  ОПУ 
Кърджали е недопустимо създаване на ново кръстовище по път І-5.    
 В проекта не са посочени места и /или зони за наводнения, поради липса на 
информация от Басейнова дирекция.  

2. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
 Общият устройствен план е изготвен съгласно законодателството на Република 
България, отнасящо се към този вид планове, както и изискванията и директивите на 
Комисията по регионално развитие и планиране на Европейския съюз. 
 Планът е съобразен  и с вижданията, насоките и концепциите на„Националната 
стратегия за регионално развитие”, „Стратегията за развитие на област Кърджали за 
периода 2005 - 2015 година”, „Общински план за развитие на община  
Черноочене 2014-2020 година”, „Планово задание на изготвяне на ОУП на община 
Черноочене” (от 2013 г.). 
 Освен така посочените документи,последният е в съответствие  и със 
съвременните достижения на урбанистичната теория, методология и практика, което е 
гаранция за неговата устойчивост във времето и пространството. 
 В началото на 90-те години бяха приети и /или  изменени много  закони като: 

 Закон за устройство на територията; 
 Закон за Регионалното развитие 
 Закон за възстановяване собствеността върху някои магазини, 

работилници, складове и ателиета; 
 Закон за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти 

по Закона за териториално и селищно устройство, Закона за планово изграждане на 
населените места,Закона за благоустройство на населените места, Закона за 
държавните имоти и  Закона за собствеността 

 Закон за държавната собственост; 
 Закон за общинската собственост; 
 Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински 

предприятия и  други. 
 Те имат съществено отражение върху териториалното и селищно устройство и 
развитието на населените места, което трябва да осигури равноправие между всички 
форми на собственост с подчертаване неприкосновеността на частната собственост, 
защита и баланс на интересите на всички участници в устройствения процес. 
 С възстановяването на частната собственост върху земеделската земя и 
реституцията на отчуждените и одържавени парцели и сгради, започва  жилищно 
строителство.  Жилищното строителство се съсредоточи основно в "престижните" 
квартали и части на общинските центрове и околностите им. 
 Икономическата стагнация в началото на преструктурирането на 
националната и в частност на общинската икономика доведоха до остър 
финансов дефицит в бюджетите на държавата и общината и до рязко спадане, а 
в някои случаи и прекратяване на инвестициите в обществения сектор. 
 Инвестиционните ресурси се насочиха за усвояване за други цели (предимно 
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за жилища, офиси и магазини), за реализация на стратегически важни бъдещи 
трасета на транспортната инфраструктура .  
 С частични изменения на отделни застроителни и регулационни планове 
постепенно бе разрушена предвижданата схема на социалната инфраструктура 
(основно от училища, детски градини и здравни заведения), без да бъде заместена от 
нова, адекватна на сегашните условия. 
 

2.1. РЕГИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ за развитие на общината - пространствени, 
икономически, социални, културни, екологични, комуникационни и др. 

 
 Община Черноочене е разположена в Южен централен планов район на 

България в област Кърджали. Територията и заема част от Източните Родопи с площ 
от 327.1 квадратни километра и е една от седемте общини на Кърджалийска област. 
Отстои на 240 километра от столицата на България София и на 100 километра от 
държавните граници с Република Турция и Република Гърция. Черноочене граничи с 
общините Кърджали, Ардино, Минерални бани обл. Хасково, Баните обл. Смолян, 
Първомай и Асеновград.  
  Черноочене е единствената селска община в област Кърджали, но винаги е 
заемала значимо място в социално-икономическия облик на Източните Родопи. 
Районът има  богата хилядолетна  култура,  както  и  вековни  традиции  в  
цивилизованото съжителство на етноси и религии. 

Общината е една от входните врати към Родопите. Оттук минава една от най-
важните пътни артерии - Общоевропейски транспортен коридор /ОЕТК/№9  
Хелзинки-Санкт Петербург – Москва – Псков – Киев – Любашевка – Кишинев – 
Букурещ – Русе -Димитровград – проход Маказа - Александрополис. Реконструкцията 
и модернизацията на съставната инфраструктура на ОЕТК №9  утвърждават в посока 
север – юг  връзката между Балтийско и Северно море през българските земи до 
Адриатика и по-конкретно  създава добри предпоставки за развитието  общината.  

Общината се състои от 51 села. Центърът на община Черноочене е село 
Черноочене. 

В община Черноочене днес живеят около 9 500 души/по данни на НСИ-2013г./, 
които населяват 51 селища, влизащи в състава на 22 кметства. Турци и българи 
оформят етническия състав на района, като 95 процента от населението са 
представители на турския етнос. Средната гъстота на населението е 28.65 души на 
квадратен километър при средно 81 за страната. Относителният дял на 
трудоспособното население и трудовите ресурси е сравнително постоянен и 
представлява 53,3% от цялото население. 
 Географското  местоположение е основната предпоставка за регионалните 
връзки, роля  и   значение  за развитие и  устойчиво устройсто на територията на 
община Черноочене. Oбщината е ВРАТА КЪМ ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ и 
КРЪСТОПЪТ НА ГЛАВНИ РЕПУБЛИКАНСКИ и ТРАНСЕВРОПЕЙСКИ  
ТРАНСПОРТНИ КОРИДОРИ. 
 Перспективното значение на този коридор в рамките на Европейския съюз като 
движение на хора, стоки и информация в бъдеще  нараства все повече като привлича 
инвестиционен и туристически интерес към територията на общината . 
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Фиг.1 
 

 По продължение на този коридор се формира, съгласно НКПР / Националната 
концепция за пространствено развитие/, ТРАНСНАЦИОНАЛЕН  КУЛТУРЕН  
КОРИДОР, който е един от основните компоненти на ЮЖНОТО КУЛТУРНО  
ПРОСТРАНСТВО. 
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Фиг.2 
 
 Републиканският второкласен път от Пловдив през Асеновград до 
кръстовището с ОЕТК-9  при с. Черноочене  формира  РОДОПСКИЯ ТРАНСПОРТЕН 
и съответно КУЛТУРЕН КОРИДОР.  Независимо от  значително по-ограниченото му 
пространствено въздействие, в сравнение  с ОЕТК-9,  в рамките на страната  този път  
е основен елемент в структурата на ЮЖНИЯ  ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН. 
 
 

 
 

Фиг.3 
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Фиг.4 
 
 Във физико – географски аспект община Черноочене е територията, която 
осъществява  прехода на Тракийската и Източно Родопска  област. Това в исторически  
план води до непрекъснато обитаване на тази територия от хилядолетия   до днес . И в 
настоящия период, макар с нови елементи, остава като възможност  животновъдството 
и земеделието-основно  тютюнопроизводство.  
 В икономиката на област Кърджали участието на община Черноочене се 
очертава  като перспективна територия за   промишленост, логистика и обслужване, 
свързани с иновативни технологии и производства на съвременно регионално и 
транснационално ниво - стимулирани от транспортните коридори. 
 Приемането на ТУРИЗМА като ПРИОРИТЕТ в областната стратегия за 
развитие /ОСР/на област Кърджали, както и в общинския план за развитие /ОПР /има 
реални предпоставки и ресурс. Съществена предпоставка за устойчивото развитие  на 
общината е възможността за интеркомунална икономическа интеграция и транспортна 
обвързаност със съседните общини - Кърджали, Ардино, Баните, Хасково и 
Хасковски минерални бани. 

2.2. ОСНОВАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОУПО 
 
 Потребността от изработването на Общ устройствен план на община  
Черноочене (наричан по-нататък за краткост ОУПО) произлиза от необходимостта 
бъдещите устройствени и строителни процеси да бъдат управлявани чрез цялостно 
устройствено планиране.  
 Анализът на състоянието на ресурсите и на отделните жизнедейностни 
(функционални) системи и изведените проблеми мотивират необходимостта бъдещото 
управление на устройствените процеси на територията да се основават на 
устройствен план, обхващащ цялата територия на общината, както и на създадени въз 
основа на него цялостни подробни устройствени планове за населените места и 
останалите урбанизирани територии.  
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 Предназначението на тези планови документи, прогнозният им период от 15-20 
години и съдържанието им са регламентирани в чл. 106 от Закона за устройство на 
територията (ЗУТ  обн. ДВ бр.1/ 02.01.2001 г., с изм. и доп.) и в чл. 17, ал.3 на Наредба 
No 8/2001 г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените  планове. 
 В съответствие с нормативните изисквания и установената практика, свързани с  
изработването и прилагането на този тип планове, и съобразно спецификата на 
местните условия, по-долу са формулирани целите и задачите на бъдещия ОУП на 
общината и общите изисквания към проектното решение. 
 ОУПО ще определи визия, цели и стратегия на развитието, както и 
преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните структурни 
части на територията, която обхваща, за следващите двадесет години.  Съгласно 
изискванията на ЗУТ, ОУП  се съобразява с принципите и политиките в областта на 
пространственото развитие на Европейския съюз и Република България, както и с 
предвижданията на актуалните планови документи от по-горна йерархична степен, 
като в същото време представлява по отношение на тях по-пълна, по-подробна и 
конкретна разработка. При изработване на ОУПО са взети предвид и регионалните 
фактори като дадености и цели на развитието, съставляващи  важна компонента в 
устройственото планиране за общината. Планът трябва да допринесе за по-ефективно 
използване на природните и антропогенни ресурси и потенциали на територията  на 
общината за целите на икономическото развитие, за оптимално обвързване и 
балансирано развитие на зоните за обитаване, отдих, труд, обществено обслужване, 
транспортно-комуникационната и инженерна инфраструктура. С ОУПО се създават 
условия за по-добра адаптивност на общината като цяло и на отделните урбанизирани 
структури в частност към динамично променящите се условия и фактори, имащи 
отношение към отраслово-секторното и комплексното устройствено развитие на 
селищната и извънселищна територия, както и към промените в климата и рисковете 
от бедствия. Създаването на пространствени предпоставки за по-висококачествена и 
добре устроена среда за обитаване, за незамърсяващи и енергоефективни 
производства, в т.ч. селскостопанско, на еко и биопродукти, основавайки се на 
екологично чистата територия на общината, ще допринесе за привличането на нови 
инвеститори за развитие на устойчив туризъм и икономика, а оттам - и подобряване 
на жизнеността на района. ОУП ще се реализира чрез изработването и прилагането на 
нови и актуализирани общи и секторни стратегически планове и програми на 
общината и региона  с краткосрочен и средносрочен характер. Същевременно ще бъде 
ясна устройствена база за изработване и актуализация на необходимите подробни 
устройствени планове за територията. По този начин той ще създаде пространствени 
предпоставки за подобряване на начина на живот и за реализация на приоритетните 
инвестиционни инициативи и дейности за социално-икономическото развитие на 
общината. 
 

2.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНАТА 
 

Главна цел 
 
 Главна цел на общия устройствен план на общината е да създаде 
териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено 
развитие в съответствие  с приетите стратегически документи за регионално 
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развитие и със специфичните местни природни и други ресурси. 
 
   Цели на ОУПО 
 
 Целите, от чието изпълнение зависи постигането на главната цел се съобразяват 
с принципите на устойчивото развитие за баланс между екологично равновесие, 
икономически растеж и социален просперитет, при пестеливо използване на 
природните ресурси. Те са:  

1. Регулиране в устройствено отношение процесите на по-нататъшната 
урбанизация на територията на общината в граници и структурни форми, които да не 
накърняват качествените характеристики, цялостността и стабилността на природната 
й среда.  

2. Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране през 
следващите планови периоди на стратегическите и програмните документи по Закона 
за регионално развитие(ЗРР) 

3. Прилагане на устройствени принципи на по-нататъшно изграждане и 
техническо съоръжаване на жизнената среда в населените места и останалите 
обитавани територии в съответствие със съвременните европейски критерии и 
стандарти – Националната концепция за пространствено развитие, Регионалният план 
за развитие на Южния централен район за планиране, областната стратегия и 
общинския план за развитие, както и секторни програми, планове и проекти на 
общинско и по-високо териториално ниво.  

4. Планиране на територията на общината да става по начин, осигуряващ 
съхраняване и едновременно с това пълноценно включване в жизнен оборот на 
природното и културно наследство на общината.  

 
           Задачи на плана   
 
 Задачите на общинския общ устройствен план са регламентирани с Наредба 
No8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове и включват:  

1. Определяне на общата структура на територията.  
2. Регламентиране на общия режим на устройство на всяка от териториите 

по предходната точка, при съблюдаване на режимите, установени със специални 
закони .  

3. Усъвършенстване на мрежата на социалната инфраструктура.  
4. Обосноваване развитието на комуникационно-транспортната 

инфраструктура на общината.  
5. Обосноваване развитието на техническата инфраструктура и определяне 

разположението на мрежите и съоръженията им на територията на общината, както и 
връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, 
съоръжения и обекти от регионално и национално значение.  

6. Идентифициране на териториите с вероятно разпространение на 
предвидими природни бедствия и регламентиране на необходимите превантивни 
мерки и начини на устройство и защита.  

7. Регулиране на взаимодействието между устройството на 
територията на общината и природната й среда, с оглед нейното опазване. 
Регламентиране на допустимото натоварване  

8. Осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите на 
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културно-историческото наследство и природните забележителности.  
9. Извеждане на приоритетните устройствени мероприятия и определяне на 

последователност на реализирането им във времето.  
10. По-нататъшно изграждане и техническо съоръжаване на жизнената среда 

в населените места в съответствие със съвременните европейски критерии и 
стандарти, при осигуряване на баланс между общностния и частните интереси. 

11. Съхраняване и едновременно с това пълноценно включване в жизнен 
оборот на ценното природно и културно наследство на общината, с оглед устойчивост 
и взаимно стимулиране при развитието на всички системи.  
 При изпълнение на задачите за постигане на поставените цели Общият 
устройствен план на общината съблюдава следните общи изисквания:  
         -  създаване на устройствени възможности за използване на природните ресурси 
на общината за устойчиво развитие на нейния икономически профил. 
 - свеждане до минимум отнемането на ценни земеделски земи за нуждите на 
урбанизацията и друго строително усвояване. 
 - преимуществено използване на терени общинска или държавна собственост за 
нуждите на по-нататъшното изграждане на социалната инфраструктура, която е 
задължение на общината и държавата. 
 - осигуряване в устройствено отношение на постановките на стратегическите 
документи по ЗРР, отнасящи се за икономическото развитие на общината. 
 -  определяне на перспективното устройствено развитие на населените места на 
базата на капацитета на териториите им, при спазване на оразмерителните параметри 
за отделните устройствени зони и територии. 
 - ограничаване на урбанизацията в дисперсни локализации, подпомагащи 
развитието на локален селскостопански микроклъстер. 
 - осигуряване на възможности за етапно реализиране на устройствените 
мероприятия, които са общинско задължение. 
 Във връзка с горните изисквания за населените места и останалите части от 
общинската територия се определят устройствени зони и самостоятелни терени с 
устройствен режим съгласно номенклатурата и възможностите на Наредба No 7, както 
и при необходимост се определят и: 
  -територии (земеделски и горски) без право на промяна на 
предназначението им; 
  -територии за превантивна устройствена защита (по чл. 10, ал. 3 на ЗУТ); 
  -територии с двойно предназначение едновременно като земеделски, 
горски или урбанизирани територии и като защитени територии (по чл.7, ал. 2 на 
ЗУТ); 
  -рискови територии 
                      -зони с потенциално наводняеми територии; 
  -територии за прилагане на ландшафтно-устройствени мероприятия 
 

 
2.4. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЗАЛОЖЕНИ В НСПР, НКПР, 

СРЮЦР, ОПРР НА ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, ПЗ ЗА ОУПО И ОПР НА ОБЩИНА 
ЧЕРНООЧЕНЕ ЗА ПЕРИОДА 2014, 2020, 2035г. 

 
      Изработването на ОУПО на община Черноочене се предхожда от 
институализиране на особено важни и определящи стратегически и програмни 
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документи  за пространственото планиране  на страната и Европейския съюз за 
периода до 2020-2035год.  
     За първи път след смяната на социално-икономическата система на Република 
България,  в страната, освен областните стратегии и общинските планове за развитие 
/ОСР и ОПР/, КОИТО СА ПО-КРАТКОСРОЧНИ И ИМАТ ОПЕРАТИВЕН ХАРАКТЕР, 
са приети и утвърдени НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
/приета 2013г./ СЪС СЪОТВЕТСТВАЩА й НАЦИОНАЛНА  КОНЦЕПЦИЯ ЗА 
ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ – НКПР / 2013- 2035 г./ И РЕГИОНАЛНИ 
ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ - в т.ч.на ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН до 2020 год.  
      Тези документи, наред с правилата на ЕС, са в основата на методиката и  
целеполагането при пространственото планиране от всички нива  и с особена 
значимост за Общите устройствени планове. 
       Основна цел, заложена в НКПР е ПРОСТРАНСТВЕНО КООРДИНИРАНЕ НА 
ПРОЦЕСИТЕ, ПРОТИЧАЩИ В НАЦИОНАЛНАТА ТЕРИТОРИЯ за постигане на 
ТЯХНАТА ОПТИМАЛНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И  СЪХРАНЯВАНЕ 
НА ПРИРОДАТА. 
 Тази теза формира  ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗА ОУПО стратегическа цел на 
пространственото планиране : 
 ПРИОРИТЕТНА  ЗАЩИТА  НА ПУБЛИЧНИТЕ  ИНТЕРЕСИ; 
 ИНТЕГРИРАНЕ В  ЕВРОПЕЙСКОТО ПРОСТРАНСТВО; 
 ПРОСТРАНСТВЕНА ОБВЪРЗАНОСТ И СЪХРАНЕНО ПРИРОДНО 

БОГАТСТВО; 
 СТИМУЛИРАНО РАЗВИТИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ТЕРИТОРИИ; 
 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ чрез РАСТЕЖ и ИНОВАЦИИ. 

        Така формулирани ,целите съдържат  нови предизвикателства и потенциали за 
развитие на  националното  пространство, които търсят реализации чрез ОУПО. 
 НКПР предвижда на национално ниво специални политики за стабилизиране на 
периферните територии  и  най-малките общински центрове, където се осъществява  
първично обслужване на населението на общините. 
     Реализация на тези политика задължава Общите Устройствени Планове да  
създават предпоставки за БАЛАНСИРАНО РАЗВИТИЕ, чрез стимулиране на ресурси 
и дейности, които да създадат условия за равностойно качество на живот за всички 
селища на Общината : 
    - засилване на връзките и достъпността между  населените места , между съседни 
общини , райони и  страни; 
   - оптимизирани транспортно-комуникационн, туристически  културни системи и 
инфраструктура . 
       Териториалната обвързаност  с регионалните  центрове, съседни общини и 
селища при устройственото паниране,  е  критерий за ефективност  и устойчивост  на 
всяка функционално- пространствена система.   
       Стимулирано участие в  транспортните  и информационни коридори, 
осигуряващи свободното движение на хора, стоки и иновации, а чрез туризма и в 
КУЛТУРНИТЕ КОРИДОРИ на Южното  културно пространство, задължително 
изисква  териториална защита на идентичността и резерви за  бъдещо оптимизирано 
развитие. 
 

2.5. МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОДИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУПО 
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Задачите за постигане на така формулираните  цели , заложени в Заданието са:
    - Доразвиване на положителните идеи и тенденции, на предходни 
устройствени проекти и планове и други проучвания за територията на общината. 

    - Пълноценно отчитане външните връзки на общината като стимулатор за 
развитие. Решаване на инфраструктурни и теренни проблеми в съответствие с 
целесъобразността им не само на общинско, но и на междуобщинско ниво.  

    - Формиране на комплекс от устройствени мерки, целящи създаване на 
условия за преодоляване на установени съществени регионални диспаритети между 
отделни части на общинската територия.  

    - Свеждане до минимум отнемането на ценни земеделски земи за нуждите на 
урбанизацията и друго строително усвояване.  

   - Създаване на устройствени възможности за използване на природния и 
културно-историческия ресурси за развитие на отдиха и туризма, при съблюдаване 
режимите за опазването им.  

   - Създаване условия за развитието на социалната и техническата 
инфраструктура.  

   - Осигуряване на възможности за етапност в реализацията на устройствени 
мероприятия - общинско задължение.  

   - По отношение на икономическото развитие на общината се прилагат 
постановките на стратегическите документи по ЗРР, отнасящи се за общинската 
територия. За стимулиране на публично-частното партньорство в дейностите, 
осигуряващи социално-икономическото развитие, в плана да се проучат 
възможностите и предложат решения за целесъобразна реализация на поземления 
фонд – общинска собственост, при спазване на общите и специфични изисквания и 
ограничения по отношение земеползването.  

   - Предвид несъвместимостта на оценките за потребността от урбанизация, 
произтичаща от естествените демографски процеси, и реалното инвестиционно 
търсене на терени за обитаване и за стопански дейности, да се разработи и приложи 
адекватен подход при планиране на основното предназначение на територията като се 
съблюдават и изискванията за устойчивост на системите. 
  Разпределението на територията на общината по видове общо 
(преобладаващо) предназначение да се извърши съгласно Наредба № 7/2001 г., при 
съобразяване с режимите, установени по реда на други закони и фактическото й 
ползване. 

Новата философия на устройственото планиране предполага  иинтегриран 
подход и пространственa обвързаност на елементите на общинската територия 
със целенасочена подкрепа на селските райони за развитие на традиционни 
производства, конверсия на икономически дейностии терени, опазване на 
плодородните земеделски земи ,както и пространствена и функционална интеграция  
със  съседните общини за планиране на техническа инфраструктура,  развитие на  
икономиката и туризма, превенция на рискове и др. 

Изборът на методически подход за решаване на всеки проблем се определя от  
главната –стратегическа цел , към която се отнася проблемът.  

В казуса ОБЩОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН  на Община, което предполага 
управление на СЛОЖНА ОРГАНИЗАЦИЯ в среда с определена степен  на 
неопределност и динамика, предпоставящи се законовите постановки – конкретно 
ЗУТ чл.1 ал(2). 

Съгласно НКПР (2013-2025) Националното пространство е  нашетo наследство 
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за бъдещето. В този дух са и всички документи на ЕС за пространствено планиране и 
териториално развитие. 

В рамките на тези постановки ОУП насочва решения и реализации на 
ВИЗИЯТA за постигане стратегически и оперативни цели, приети от Общината за  
следващия перспективен период  2025-2030 год.    

Това предполага в основата на цялостната работа да е заложен /в противовес на 
досегашния секторен подход/ ХОЛИСТИЧНИЯТ /цялостният/ метод, който 
разглежда обекта като органична цялост със саморазвиващи се обвързани 
елементи, който при изработване на ОУПО  се реализира  най-пълно в 
СИСТЕМНИЯ ПРОГРАМНО-ЦЕЛЕВИ ПОДХОД. 

Формулиране на главната цел, на подцелите и задачите за постигане  на тези 
цели във всички функционално-пространствени системи и аспекти, при съблюдаване 
на по-горе цитираните законови изисквания, са основните моменти на този подход. 

За оптималната комплексна ефективност на ОУПО в процеса на разработването 
е приложен също така ПРОГРАМНО-КОНЦЕПТУАЛНИЯ и ПРОЦЕСУАЛНИЯ 
методи.Прилагайки програмно-концептуалния подход се формулира 
КОНЦЕПТУАЛНАТА РАМКА, която от една страна  обвързва всички постановки в 
програмите от по-високите йерархични нива, които имат отношение и/или изискват 
териториално-устройствени решения. От друга страна  концептуалната рамка допълва 
и конкретизира  СТРАТЕГИЧЕСКАТА  цел на  териториалното развитие и 
конкретизира в най-голяма степен последващите оперативни ИНТЕГРИРАНИ, а не 
СЕКТОРНИ  програми , сценарии и др., насочени към ОПТИМАЛНО 
УПРАВЛЕНИЕ,  реализацията на концепциите. 

Процесионалният подход чрез процесуалния анализ  предпоставя индикатори 
на мониторинг като  дава възможност  за отстраняване на пропуски и грешки при 
решенията в ДВИЖЕНИЕ.  По този начин се потвърждава ролята на ОУПО като 
динамичен и ефективен инструмент на управление, а не статичен  документ, който във 
времето губи действената си стойност.  

Анализ на процесите е заложен като изискване в ЗУТ - чл.127 ал  (9). „Кметът 
на общината  представя  за приемане от общинския съвет ЕЖЕГОДЕН ДОКЛАД  за 
изпълнението на ОУПО и прави предложение за изменения на плана, ако това  се 
налага“. 

Посоченият по-горе комплексен методически подход е приложен при 
разработката на ОУПО, което е видно от съдържанието, изискванията  и приоритетите 
за устройство на територията на община Черноочене. 

 
3. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ПРОГНОЗИ    И  

НАСОКИ НА РАЗВИТИЕ 
 
3.1. Социално-икономическо условия, проблеми и потенциал за развитие 

 
3.1.1. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси 

 
Демографско развитие  

 
Настоящата тема е разработена в съответствие постановките на Плановото 

задание, в методическа последователност, отговаряща на вида на разработката.  
Различните елементи на демографското развитие са изследвани за определени 
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периоди според тяхната динамика и формиралите се тенденции. 
Анализът на демографската ситуация в община Черноочене е насочен в 

следните направления: 
 1. Сравнение на основните характеристики на населението (брой, възрастово-
полова структура, естествено и механично движение, образователно равнище, трудов 
потенциал и др.)  
 2. Изследване на динамиката и тенденциите на демографските процеси в 
общината и сравнение със страната. 
 3. Разработване на дългосрочни (20 годишни) прогнози с хоризонт до 2035 г. за 
броя на населението в община община Черноочене. 

Като информационен източник за анализа служат официални статистически дани 
на НСИ 

Общи тенденции 
 Населението на Oбщина Черноочене през 2013г. наброява 9 346 души по данни 
на НСИ - 31.12.2013г., приблизително 6,2 % от общото население в област Кърджали 
(150605 души по данни на НСИ - 31.12.2013г ). По този демографски показател 
Oбщина Черноочене попада в категорията на много малките общини (с население до 
10 хил. д.). Ретроспективният анализ на този показател за изминали  периоди е 
показан в Tаблицa 2. 

Относителният дял на жените  незначително превишава този на мъжете - 
съответно 50,44% и 49,56%.  

 
Таблица 1 - Население по общини и пол към 01.03.2001 и към 01.02.2011 година 
 

Общини Население към 
01.03.2001 г. 

Население към 
01.02.2011 г. 

Кърджали 164 019 152808 
Ардино 13 649 11572 
Джебел 8 661 8167 
Кирково 24 220 21916 
Крумовград 19 907 17823 
Кърджали 69 830 67460 
Момчилград 17 185 16263 
Черноочене 10 567 9607 

 
Източник: НСИ 

За  периода 2001 – 2011 г. населението в област Кърджали  е намаляло с 11211 
души или с 6,8 %. В община Черноочене населението е намаляло с  960 души  или с  9 
% за посочения период. 

Общината е сравнително рядко населена.Гъстотата на обитаване е  
28.65д/кв.км.  - значително по- ниска от средната гъстота на Южен Централен Регион  
- 66.1д./кв.км. 

Община Черноочене е селска община от 6-то йерархично ниво  според 
Национална Концепция за Пространствено Развитие.Селищната мрежа на общината 
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е  изградена от  51 села.  Населените места условно се разделят на три групи :  
- големи / с население над 600 души -Комунига, Габрово, Лясково/ 
- средноголеми /с население от 150 до 500 души – Бели вир, Божурци, Водач, 

Даскалово, Драганово, Дядовско, Железник, Житница, Каблешково, Минзухар, Нови 
пазар, Паничково, Патица, Петелово, Свободиново, Среднево, Стражница, 
Черноочене, Яворово /20 бр/  

- малките населени места /28 бр /, като някои от тях са почти или напълно 
обезлюдени – Беснурка, Боровско, Войново, Душка, Копитник, Куцово и към тях- 
Русалина, Средска 

Налице е тенденция на непрекъснато понижение на броя на населението, 
дължаща се не само на отрицателния естествен прираст и застаряването му, но и на 
повишени нива на изходяща миграция.  

 

Таблица 2 - Движение на населението по години на преброяване  

 

Населено място 1956 г. 1965 г. 1975 г. 1985 г. 1992 г. 2001 г. 2011 г. 

с.БАКАЛИТЕ 191 202 125 102 102 85 91 

с.БЕЗВОДНО 1982 1223 875 380 275 141 84 

с.БЕЛИ ВИР 778 881 809 264 567 490 382 

с.БЕСНУРКА 25 11 8 5 3 3 0 

с.БОЖУРЦИ 261 322 342 356 330 251 248 

с.БОРОВСКО 130 102 102 48 39 27 12 

с.БОСИЛИЦА 41 35 22 19 16 17 15 

с.БОСТАНЦИ 149 149 164 141 105 84 86 

с.БЪРЗА РЕКА 172 192 158 122 82 59 50 

с.ВЕРСКО 114 137 136 157 88 52 46 

с.ВОДАЧ 327 316 289 336 322 300 311 

с.ВОЖДОВО 150 190 178 175 146 85 87 

с.ВОЙНОВО 57 26 34 15 18 14 12 

с.ВЪЗЕЛ 78 117 116 106 115 83 74 

с.ГАБРОВО 778 855 923 917 879 748 658 

с.ДАСКАЛОВО 460 475 478 532 482 407 361 

с.ДРАГАНОВО 103 138 184 221 186 169 172 

с.ДУШКА 548 164 44 44 27 14 6 

с.ДЯДОВСКО 414 568 506 557 532 423 392 

с.ЖЕЛЕЗНИК 276 311 334 290 264 212 249 

с.ЖЕНДА 816 481 366 274 186 115 68 
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с.ЖИТНИЦА 288 401 359 406 298 255 248 

с.ЙОНЧОВО 657 334 296 274 257 198 148 

с.КАБЛЕШКОВО 201 269 236 249 191 193 204 

с.КАНЯК 451 469 412 310 282 228 204 

с.КОМУНИГА 1147 1417 1430 1066 1140 1232 1184 

с.КОПИТНИК 47 53 29 16 161 6 4 

с.КУЦОВО 114 46 28 22 22 13 6 

с.ЛЯСКОВО 637 732 718 793 684 686 657 

с.МИНЗУХАР 1011 1222 1167 1104 812 513 480 

с.МУРГА 500 204 102 87 64 48 38 

с.НЕБЕСКА 206 126 89 67 51 34 17 

с.НОВИ ПАЗАР 46 90 193 268 202 275 282 

с.НОВОСЕЛИЩЕ 102 123 124 113 97 97 89 

с.НОЧЕВО 307 262 221 223 141 110 88 

с.ПАНИЧКОВО 851 662 654 580 530 468 384 

с.ПАТИЦА 374 425 377 310 257 181 170 

с.ПЕТЕЛОВО 375 255 372 357 286 282 273 

с.ПРЯПОРЕЦ 127 248 320 236 174 180 212 

с.ПЧЕЛАРОВО 877 749 519 308 226 212 142 

с.РУСАЛИНА 94 80 62 38 25 20 6 

с.СВОБОДИНОВО 381 451 359 360 284 204 175 

с.СОКОЛИТЕ 583 249 184 132 142 102 60 

с.СРЕДНЕВО 173 281 247 251 239 200 193 

с.СРЕДСКА 211 190 94 63 38 26 18 

с.СТРАЖНИЦА 255 303 319 105 268 193 157 

с.ЧЕРНА НИВА 278 321 223 236 220 172 131 

с.ЧЕРНООЧЕНЕ 369 473 496 532 375 338 316 

с.ЯБЪЛЧЕНИ 184 229 228 217 183 145 157 

с.ЯВОРОВО 304 363 331 326 397 177 160 

Община Черноочене 19000 17922 16316 14110 12810 10567 9607 
       

                                  Източник НСИ 

Изхождайки,  от  данните, трябва да споменем, че Община Черноочене показва 
един сравнително постоянен темп на намаляване на населението, който може да се 
проследи в период от 70 години. За този период населението на общината е намаляло 
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два пъти. Резултатът е тревожен, но не повтаря екстремния вариант на движение на 
демографската маса в близо 2/3 от българските общини. 

Само за периода 2009 – 2013 г. населението е намаляло с 635 души или с 6.90%. 
Средногодишното намаление е с 173 души или 1,75%, като стойностите са близки до 
валидните за областта, но по-високи от тези в страната (0,77%). 

 
Таблица 3 – Изменение на броя на населението по населени места в община 
Черноочене, 2009-2013 г. 
 

Населено място 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 
Ръст (2013 
г. спрямо 
2008 г., (%) 

с.БАКАЛИТЕ 91 95 93 91 88 -3.3% 
с.БЕЗВОДНО 122 110 80 74 74 -39.3% 
с.БЕЛИ ВИР 478 460 382 374 372 -22.2% 
с.БЕСНУРКА 1 1 0 0 0 -100.0% 
с.БОЖУРЦИ 246 241 244 242 239 -2.9% 
с.БОРОВСКО 18 18 12 12 12 -33.3% 
с.БОСИЛИЦА 15 15 13 12 12 -20.0% 
с.БОСТАНЦИ 82 76 87 87 86 4.9% 
с.БЪРЗА РЕКА 40 40 48 47 47 17.5% 
с.ВЕРСКО 41 42 45 44 43 4.9% 
с.ВОДАЧ 291 286 309 305 305 4.8% 
с.ВОЖДОВО 97 92 86 84 85 -12.4% 
с.ВОЙНОВО 12 12 12 12 11 -8.3% 
с.ВЪЗЕЛ 80 74 74 73 69 -13.8% 
с.ГАБРОВО 711 703 651 648 648 -8.9% 
с.ДАСКАЛОВО 368 367 351 353 342 -7.1% 
с.ДРАГАНОВО 172 163 169 167 164 -4.7% 
с.ДУШКА 5 5 6 6 6 20.0% 
с.ДЯДОВСКО 389 382 393 391 391 0.5% 
с.ЖЕЛЕЗНИК 233 231 254 253 251 7.7% 
с.ЖЕНДА 77 75 64 62 62 -19.5% 
с.ЖИТНИЦА 237 231 246 249 248 4.6% 
с.ЙОНЧОВО 150 141 143 138 132 -12.0% 
с.КАБЛЕШКОВО 194 194 205 204 206 6.2% 
с.КАНЯК 204 200 196 191 195 -4.4% 
с.КОМУНИГА 1141 1138 1179 1177 1168 2.4% 
с.КОПИТНИК 4 4 4 4 4 0.0% 
с.КУЦОВО 11 12 6 6 6 -45.5% 
с.ЛЯСКОВО 627 617 658 650 641 2.2% 
с.МИНЗУХАР 469 460 485 478 477 1.7% 
с.МУРГА 46 45 38 37 32 -30.4% 
с.НЕБЕСКА 20 19 16 16 16 -20.0% 
с.НОВИ ПАЗАР 282 272 282 279 284 0.7% 
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с.НОВОСЕЛИЩЕ 98 96 89 90 86 -12.2% 
с.НОЧЕВО 93 91 86 79 79 -15.1% 
с.ПАНИЧКОВО 362 351 374 366 350 -3.3% 
с.ПАТИЦА 164 196 164 166 166 1.2% 
с.ПЕТЕЛОВО 260 257 272 267 266 2.3% 
с.ПРЯПОРЕЦ 183 182 211 216 218 19.1% 
с.ПЧЕЛАРОВО 162 161 136 130 127 -21.6% 
с.РУСАЛИНА 14 11 6 6 6 -57.1% 
с.СВОБОДИНОВО 181 177 177 177 176 -2.8% 
с.СОКОЛИТЕ 78 75 59 60 59 -24.4% 
с.СРЕДНЕВО 197 203 189 191 192 -2.5% 
с.СРЕДСКА 20 16 18 16 13 -35.0% 
с.СТРАЖНИЦА 164 163 155 152 147 -10.4% 
с.ЧЕРНА НИВА 122 123 122 119 120 -1.6% 
с.ЧЕРНООЧЕНЕ 301 301 310 307 303 0.7% 
с.ЯБЪЛЧЕНИ 154 152 154 157 159 3.3% 
с.ЯВОРОВО 152 150 160 160 162 6.6% 
Община 
Черноочене 10038 9504 9410 9366 9346 -6.9% 

 
                                Източник НСИ 

Особен белег  на  демографската  динамика  за  населените  места ,  отразена 
в  статистиката на ГРАО , са значителните разлики  на регистрирания брой жители 
по постоянен адрес и  броят на жители  по  настоящ адрес и по постоянен и 
настоящ адрес в едно и също населено място. Данните показват 40 - 50% надвишение 
на население по постоянен адрес спрямо това по настоящ адрес. Разлика отчитаме и 
при данни  за раждаемост, смъртност и т.н.  Този факт може би означава, че 
населението на общината, напуснало селищата , запазвайки постоянния си адрес, 
запазва възможността си за завръщане при подобрени условия за живот. 

От значение за динамиката на миграционните процеси е състоянието и 
характера на населените места. По-големите и   жизнени   села - Водач,Железник,  
Габрово,Каблешково, Лясково, Паничково, Среднево показват подобни различия в 
рамките на 16-30% , докато за останалите-по-малки села , процентът достига до 50%. 

Задача на урбо-социологията е да изследва този феномен, но устройственото 
планиране, безспорно е един от факторите за качеството на живота в дадена 
територия, а мултипрофесионалният интегриран научен подход е гаранция за 
формиране на по-точните насоки за бъдещото устройствено планиране. 

В по-общ план е налице обща тенденция към намаляване на броя на 
населението по населените места и в региона. Наблюдават се трайни тенденции към 
обезлюдяване на малките населените места. Миграционните процеси имат 
временен (понякога и сезонен) характер и са свързани най - вече с безработицата в 
региона. 

 
3.1.2. Възрастова структура на населението в община Черноочене 

 
Изменението на броя на населението на общината е свързано с изменение на 

възрастовата структура. 
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                                                                                                                       Източник НСИ 

Фиг.5 - Структура на населението по възраст                            
 
 Отрицателният естествен и механичен прираст допълнително задълбочава 
процеса на застаряване на населението. Понижените нива на раждаемост допринасят  
за намаляване на младото  население под 13% спрямо общото население. В резултат 
на демографските процеси, възпроизводствената основа на поколенческата пирамида 
в община Черноочене, която макар и бавно се свива в основата (Фигура 6). - 
нехарактерна пирамидална структура, а по-скоро наподобяваща елипса. 

По данни от преброяването 2011 за общината тя има следния вид: 
 

 
               Източник НСИ 

Фиг.6 - Население, пол и възраст, Община Черноочене - 2011г 

От икономическа гледна точка, моментния профил на възрастова структура се 
характеризира с натрупване на трудоспособно население.  

Възрастовата структура на населението на общината  има основно значение за 
ОУП, тъй като всяка група има изисквания към отделните функционални и 
интегриращи подсистеми. В методически план възрастовата структура е разделена на 
3 основни групи. За 2011г. тези групи очертават следната картина: 

Под трудоспособна възраст - 17,10% 
В трудоспособна възраст - 59,38%.   
Над трудоспособна възраст-  23,52% 
Общият коефициент на възрастова зависимост е над 47%, което е около 

средното за страната. Коефициентът на демографско заместване  е 0,95, което е 
един от най-високите показатели в страната. Независимо от това, коефициентът 
показва, че в общината е настъпила стагнация по отношение на подмладяване на 



Община Черноочене                                                                                  Окончателен  проект за ОУПО ЧЕРНООЧЕНЕ 
      __________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
изготвил: ГЕО ГРУП ООД  гр.Пловдив                                                                                                              27 

населението, което би могло да се отрази върху икономиката и възможностите за 
устойчиво развитие и растеж. Съществува вероятност в бъдеще да се изпита остър 
дефицит на младо трудоспособно население. 

Отчетените тенденции в демографските процеси в общината до голяма 
степен ще определят и бъдещото развитие на населението, детерминирано от 
инерционността на демографските процеси – населението ще продължи да намалява 
в краткосрочен и средносрочен план, с по-ниски нива от средните за страната. 

Структурата на населението по пол показва незначително надвишение  на 
броя на  жените   спрямо  този  на  мъжете  /което  в  различните  възрастови  групи не 
е еднозначно/. Превесът на броя на жените е повод в общината да се  стимулира 
развитие на трудови дейности, които ангажират предимно женска работна ръка /лека 
промишленост, земеделие и др. п./- Таблица 4 
Таблица 4 Население, пол и възраст, Община Черноочене - 2011г 
 

Област Общо 
Възраст общо Мъже жени 
ЧЕРНООЧЕНЕ 9607 4897 4710 
0-4 456 216 240 
5-9 409 211 198 
10-14 377 203 174 
15-19 544 286 258 
20-24 661 366 295 
25-29 680 344 336 
30-34 714 419 295 
35-39 636 370 266 
40-44 590 335 255 
45-49 719 389 330 
50-54 744 376 368 
55-59 677 331 346 
60-64 567 274 293 
65-69 541 243 298 
70-74 501 227 274 
75-79 418 182 236 
80-84 232 86 146 
85 + 141 39 102 

 
 
           Източник НСИ 
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Източник НСИ 

Фиг.7 - Население по възраст и юридическо семейно положение  Община 

Черноочене - 2011г 

 
     Структура на населението на община Черноочене по юридическо семейно 

положение показва, че най-голям е делът на населението с юридическо семейно 
положение женен/омъжена. Най-висок е относителният дял на живеещите в 
съжителство без брак в общините Кърджали (6.3%) и Ардино(5.7%). Във всички 
останали общини този дял е по-нисък от средния за областта, но най-нисък е в 
община Черноочене(1.7%). 
 

3.1.3. Естествен  и механичен прираст 
 

   Определящи за динамиката на естествения прираст са раждаемостта и 
смъртността,повлияни от социално-икономическото развитие. 

      От данните става ясно, че естественият прираст в преобладаващия случай е с 
отрицателни стойности. През последните години в общината, а така също и в 
страната, се наблюдават изменения в равнището на брачността, бракоразводите и 
извънбрачната раждаемост. В същото време ,трябва да се отчете, че фертилните 
контингенти не са на добро равнище, което също се отразява на естественото 
възпроизводство на населението. 

  От особена важност за движението на населението е наблюдението на 
естествения и механичен прираст. 

     Стойностите на естествения и механичния прираст в община Черноочене за 
периода 2007 – 2013 г. са устойчиво отрицателни. Налице е тенденция на 
непрекъснато понижение на броя на населението, дължаща се не само на 
отрицателния естествен прираст, но и на повишени нива на изходяща миграция. 
Съществени фактори, оказващи негативно влияние върху прираста на населението са 
и условията на живот и труд, икономическото развитие, системата на здравеопазване, 
заболеваемост и др. 
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Таблица 5: Естествен прираст на населението на община Черноочене 2007-2013 г. 
 

Година Живородени Умрели Естествен прираст 
Общо Момчета Момичета Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

2007 92 43 49 105 60 45 -13 -17 -2 
2008 98 47 51 102 46 56 -4 -1 -5 
2009 94 52 42 126 61 65 -32 -9 -23 
2010 105 61 44 90 50 40 15 11 4 
2011 68 35 33 134 68 66 -66 -33 -33 
2012 75 41 34 114 64 50 -39 -23 -16 
2013 74 41 33 96 49 47 -22 -8 -14 

 
 

                   Източник НСИ 

 Отрицателният естествен прираст се дължи предимно на влошената 
демографска структура, резултат от значителното превишение на застаряващото 
населението спрямо дела на населението в младите възрастови групи, което 
определя наличието на по-висока смъртност и ниска раждаемост, дължащао се на 
намаляване на фертилния контингент(средногодишно с малко над 2 %). Единствено 
през 2010 г. отчитаме положителен естествен прираст (Таблица 5), в резултат на 
повишената раждаемост. Свиването на контингента на бъдещите млади майки 
показва, че проблема ще бъде мултиплициран и означава по–ниска раждаемост през 
следващите 10 години. 

 

    
                                                      Източник НСИ 

Фиг.8 - Коефициент на естествен и механичен прираст в общ. Черноочене, 2007 - 2013 
г. 

 Коефициентът на обща смъртност се движи в рамките на 9‰ (2010 г.) до 
13,4‰ през 2011 г. По- висока смъртност се отчита при мъжете. Основен фактор, 
обуславащ динамиката в общата смъртност, е процесът на демографско 
застаряване, свеждащ се до намаление на относителния дял на младите и 
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увеличаване дела на възрастното поколение, в резултат на което не се наблюдава 
обективният процес на демографско заместване или смяна на поколенията. Това 
води до непрекъснато свиване на общия брой на населението и очертаване на 
тенденция за бавно обезлюдяване на района. 

Отрицателният механичен прираст се дължи предимно на отворения характер 
на територията.  

Таблица 6: Заселени, изселени и механичен прираст в община Черноочене 2007-2013 
г. 
 

Година 
Заселени Изселени Механичен прираст 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

2007 135 56 79 187 86 101 -52 -30 -22 
2008 70 17 53 158 58 100 -88 -41 -47 
2009 86 27 59 189 100 89 -103 -73 -30 
2010 118 50 68 267 146 121 -149 -96 -53 
2011 59 26 33 103 42 61 -44 -16 -28 
2012 54 18 36 103 43 60 -49 -25 -24 
2013 65 31 34 122 60 62 -57 -29 -28 

 
 

                         Източник НСИ 

Негативните процеси в развитието на населението допълнително се 
задълбочават от отрицателният миграционен баланс. За последните 7 г., от 
общината са се изселили о б щ о  11 2 6  душ и  -  539 души повече от заселилите 
се. Миграциите на населението са насочени предимно към по-големи градове извън 
общината - Кърджали и Хасково, както и към по-големите градове в страната – 
Пловдив и София, като те се осъществяват най-често от населението в 
трудоспособна възраст с цел образование, работа или е продиктувано от семейни 
причини. Емиграционният поток е съставен предимно от млади хора, търсещи 
работа в близките градове или чужбина. По-активно участие в миграционните 
процеси вземат жените предимно в трудоспособна възраст. Това се отразява 
върху намалението на фертилния контингент и съответно до възможностите за 
възпроизводство и нарастване на абсолютния брой на населението в общината. 

В сравнителен план - за област Кърджали, намалението на населението за 
пероиода 2001-2011год. в община Черноочене – 10% е в относително добро ниво/ 
за община Ардино - 17% , за община Кирково - 11%, община Крумовград - 12% и т.н. 

 
3.1.4. Етническа структура на населението 
 

 При проведеното преброяване през 2011 г. 95,2% от населението се е 
самоопределило по етнически признак. ( Таблица 7) Доминанта е определилото се 
като турски етнос население – 97,1% спрямо 98,83% през 2001 г. Втората по 
големина група е българската с относителен дял 2,26% от самоопределилото се 
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население, като се отчита ръст от 1% спрямо данните от предходното 
преброяване през 2001 г.  

     Единствено село Пчеларово е с чисто българско население. 
 

Таблица 7 – Етническа структура на населението в община Черноочене към 
01.02.2011г. 

Етническа група Абсолютен брой Относителен брой  

Българска 207 2,26% 

Турска 9343 97,10% 

Не се самоопределят 
или Друга 57 0,62% 

                                 Източник НСИ 
 
 

  
 

Фиг.9 - Етническа структура на населението в община Черноочене 
 

3.1.5. Образователна структура на населението 
 

  Образователната структура на населението се наблюдава през годините на 
преброяване. Преброяването  2011 г.  дава следните резултати: 
 
Таблица 8. Население на 7 и повече години по местоживеене и образование, община 
Черноочене 
 

Област                                 
Община                  
Местоживеене 

Общо Висше 
образование 

Средно 
образование 

Основно 
образование 

Начално  
образование 

Незавършено 
начално 

Никога не 
посещавал
и училище 

Дете 

ЧЕРНООЧЕНЕ 8979 439 2505 3704 1098 632 591 10 
В градовете - - - - - - - - 
В селата 8979 439 2505 3704 1098 632 591 10 

                      
  Източник НСИ 
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Фиг.10 - Структура образование, община Черноочене 

 
  Образователното ниво на населението нарежда общината в  редицата 

общини  най-ниските показатели в страната .Специалисти с висше и полувисше 
образование са 4,9  % от населението. Завършилите средно образование са 27,9 %от 
населението. Преобладаваща е частта от населението с основно, начално или 
незавършено начално образование – 67,2 % в т.ч. влизат 3,6 % напълно неграмотни 
жители на общината. 

  Данните за образователния статус показват, че през периода 2001-2011 г. 
образователната структура на населението в община Черноочене на 7 и повече 
години значително се подобрява, следвайки ясно изразената тенденция на 
увеличение на броя и дела на населението с висше и средно образование, при 
същевременно намаляване на броя на хората с основно и по-ниско образование. 

  Сравнителният анализ показва, че делът на специалистите с висше и 
полувисше образование е нараснал от 2,92% (2001 г.) до близо 4,9% през 2011 г. 
Независимо от това, стойностите са значително по-ниски от средните за страната 
възлизащи на близо 18%. Сериозен ръст се отчита и при населението със завършено 
средно образование. Ръстът е в размер на 10% за последните 10 г. Независимо от 
наблюдаваните положителни тенденции в развитието на образователния статус на 
населението в община Черноочене, преобладаващата част от населението е основно 
и по-ниско образование – 67,1% през 2011 г., спрямо 79,18% през 2001 г. 

   Неблагоприятен елемент в профила на образователната структура на община 
Черноочене е високият брой на лицата, които никога не са посещавали училище.( 
591 души = 3,6% от населението). Предвид спецификата на региона, голяма част от 
тези лица са посещавали духовни училища преди 1960 година. 

  Наличието на ниска раждаемост и съответно намалението на абсолютния 
брой на децата води до преструктуриране на образователната система в 
общината, изразяващо се в обединяване на    учебни заведения и дори закриване 
на такива, което се отразява и върху качеството на образователния процес. 

 
3.1.6. Заетост и безработица 
 
  Проблемът със заетостта и безработицата е важен социален проблем, чиито 

параметри  не са еднозначни нито за една година още по малко за по-дълъг  период на 
прогноза. Те са изцяло повлияни от икономическия статус на страната и редица други 
предпоставки като природо-географската специфика на общинската територия, 
традициите, образователното ниво и възрастовата структура основната сфера на 
трудовата ангажираност на населението е селското стопанство /53%/. В 
промишлеността са заети 42% от трудовозаетите в общината . Общият ръст на 
безработица в общината - по официални данни за 2011 год. е относително нисък- 
6,33% . В това число не се отчита скритата безработица , характерна за земеделското 
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стопанство и сезонната заетост. Това положение налага управленски мерки и 
устройствени предложения, които улесняват инвестиционни и бизнес-инициативи за 
подобряване на състоянието.(Таблица 9) 

 

  
Фиг.11 - Икономическа активност , община Черноочене 

 
Таблица 9 - Население на 15 и повече навършени години по пол, възраст и 
икономическа активност , община Черноочене 
 

Пол Възраст Общо 

Икономически активни Икономически неактивни 

Общо Заети Безработни Общо Учащи Пенси
онери 

Лица, заети 
само с 

домашни 
или семейни 
задължения 

Други 

Общо Общо 8 365 3 277 2 436 841 5 088 490 2 526 972 1 100 

Мъже 
Общо 4 267 1 738 1 175 563 2 529 244 1 074 361 850 
15-19 286 34 13 21 252 205 .. 6 40 

Жени Общо 4 098 1 539 1 261 278 2 559 246 1 452 611 250 
 

                                  Източник НСИ 

        Наблюдаваните тенденции в развитието на населението в община Черноочене 
имат дългосрочни последици както за възпроизводството на населението, така и за 
пазара на труда в общината. В същото време, негативните процеси в развитието на 
населението през последните 15-20 г. са причина за постепенното застаряване на 
трудоспособното население, като в средносрочен аспект основните последици за 
пазара на труда, са свързани с: 
 намалява количеството и качеството на труда;  

 неблагоприятно отражение върху неговата цена, а оттам – за 

конкурентоспособността, качеството и производителността на труда:  

 образователно равнище;  

 професионални компетенции и адаптивност към промените. 

     Благодарение на натрупалия се демографски дивидент е сравнително висок 
дялът на икономически активно население, което възлиза на 39,2 % от населението. 
Икономическото неактивно население възлиза на 60,8 % от общото население в 
общината. (Фигура 12) 
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Фиг.12 - Структура на икономически неактивните лица на възраст 15  

и повече навършени години, общинина Черноочене 
 

        Разликата в активността и заетостта по населени места показва, че е налице 
потенциал за заетост, за да може да се използва натрупания демографски дивидент в 
общината. Това може да бъде постигнато единствено чрез стимулиране развитието на 
бизнес средата, привличане на нови инвестиции и постигане на икономически растеж 
чрез увеличаване на качествената заетост. 

         Активното население над 45 г. е най-засегнато на пазара на труда, с най-голям 
брой регистрирани безработни лица. Най-значим се оказва рискът от дълготрайна 
безработица за лицата над 45 г. Сериозно засегнати са и лицата във възрастовата 
категория 55 - 64 години, при които съществува реален риск да останат безработни до 
края на кариерата си.  

     През последните години се наблюдава отчетлива тенденция на нарастване на 
безработните лица в общината. Официално регистрираните безработни лица достигат 
до 499 души (м.10. 2014 г)., като коефициента на безработица е 12, 0%, под 
средното за областта и  малко над средното за страната (10,8%). 

 
Таблица 10. Брой на безработните лица община Черноочене,2014г.  
 

Населено място Безработица 

  

Населено място Безработица 

  

Населено място Безработица 
с.Черноочене 

61 

с.Безводно 6 с.Патица 15 
с.Железник с.Паничково 18 ОБЩО 499 
с.Ябълчене с.Ночево 5 

  

с.Нови пазар с.Йончево 8 
с.Божурци с.Лясково 33 
с.Драганово 

28 
с.Петелово 14 

с.Пряпорец с.Минзухар 26 
с.Среднево с.Свободиново 22 
с.Пчеларово 1 с.Бели вир 36 
с.Габрово 32 с.Яворово 8 
с.Комунига 83 с.Каняк 16 
с.Даскалово 16 с.Дядовско 28 
с.Ново селище 11 с.Водач 

27 
с.Женда 5 с.Житница 

        
  В анализа 2010 – 2012 за област Кърджали най-висок е процентът на 

безработните в община Джебел (29,9%), следвана от община Ардино (25,8%). Най-
ниски са процентите на безработица в община Кърджали (9,7%) и община 
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Черноочене (11%). По този показател, общината е в много изгодно положение,защото 
за областта равнището на безработица е 15,1 %, а за страната 11.8%. Положителен 
факт е, че към  2014 година тенденцията за общината Черноочене се е запазила и 
равнището на безработица  е  малко над  средното за страната.  
Таблица 11 - Равнище на безработицата за общините от област Кърджали в периода 
2010-2012 (%) 

 
Населени места 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Област Кърджали 10,7 13,9 15,1 
Община Кърджали 7,5 8,8 9,7 
Община Черноочене 6,6 9,4 11 
Община Ардино 15 23,2 25,8 
Община Кирково 13,6 21,2 23,8 
Община Крумовград 12,6 18 18 
Община Момчилград 11,7 13,5 14,2 
Община Джебел 18,3 28 29,9 

 
          Безработицата е основен проблем и за община Черноочене. Възможностите 

да се провеждат активни действия за намаляване на безработицата са ограничени, 
ограничавайки се най–вече до мерки, свързани с осигуряване на временна заетост. В 
средносрочен план основните действия следва да се насочат към създаване на 
привлекателна среда за бизнес,включваща и териториално-устройствени промени, 
които да допринесат за увеличаване на заетостта. Това изисква активизиране на 
икономическата и инвестиционната политика на общината, на чиято основа да се 
създадат условия за разкриване на нови и устойчиви работни места. 

       Данните за безработицата отчитат единствено регистрираните безработни 
лица в бюрата по труда. В същото време в общината е налична скрита безработица, 
дължаща се на невъзможност за регистрация и висок дял на обезкуражените лица.  

        Разликата в активността и заетостта по населени места показва, че е налице 
потенциал за заетост, за да може да се използва натрупания демографски дивидент в 
общината. Това може да бъде постигнато единствено чрез стимулиране развитието на 
бизнес средата, привличане на нови инвестиции и постигане на икономически растеж 
чрез увеличаване на качествената заетост.В Общинския план за развитие на Община 
Черноочене 2014 - 2020 са заложени мерки за справяне с безработицата и подобряване 
шансовете за заетост на всички групи лица с ограничени възможности за заетост,а 
именно: 

 превенция срещу възникването на безработица и изключване 
именно на възрастни хора в условия на рецесия; 

 създаване на повече и по-добри възможности за навлизане и 
професионални перспективи за младите хора и на необлагодетелстваните по 
отношение на достъпа до пазара на труда лица; 

 гарантиране на широко разпространено образование и обучение, 
включително повишаване на квалификацията без откъсване от професионалната 
дейност; 
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3.1.7. ПРОГНОЗА 
 

      Демографска прогноза на община Черноочене – 2035г. Тенденции за 
развитието в прогнозния хоризонт на ОУПО. 

         Прогнозните разчети са изготвeни за периода до 2035 г., като те са съобразени 
с  Плановото задание. 

Спазена се технологията на прогнозирането: ретроспекция - диагноза - прогноза. В 
отделните етапи на прогнозирането се използвани следните методи: 

 Системен анализ 
 Сравнителен анализ 
 Математико-статистически 
 Демографски 
 Картографски Фактори, стимулиращи демографското развитие: 
 Увеличаване средната продължителност на живот и положителния 

механичен прираст . 
 Ниски стойности на равнището на безработица. 
 Все повече заселили се или търсещи привлекателността на общината 

за изграждане на второ жилище/вилен имот. 
 Географско положение 

Фактори, задържащи демографското развитие: 
- Демографски: отрицателен прираст на населението през последното 

десетилетие, формиран от ниска раждаемост, висока обща смъртност,  ограничени 
възможности на другите територии да дават изселници. В перспектива до 2030 г. 
числеността на  фертилните контингенти ще се попълва от онази част от 
живородените деца (момичета) през периода 2011-2013 г., които ще доживеят 
детеродна възраст. Това е период на ниска раждаемост. 

  - Краткосрочната прогноза за развитие на населението в община 
Черноочене, предвижда устойчиво намаление до 2020 г. То се обуславя от 
задълбочаващата се демографска криза в резултат на намалението на фертилния 
контингент и понижаващата се раждаемост, и същевременно нарастване на броя на 
населението над 65-годишна възраст и завишаване стойностите на смъртността. 
Влияние оказва също установената негативна за общината тенденция на отрицателни 
стойности на механичен прираст. За прогнозния период на община Черноочене може 
да се очаква намаление на населението на общината с около 12% съобразно т.н. 
ковергентен – реалистичен вариант или с около 10% по оптимистичния ускорен 
вариант на националната прогноза. 

   В прогнозите за перспективното развитие на функционалните системи и на 
проблемните направления, използвани при изработване на ОУП се използват 
следните варианти, които могат да бъдат приложени и за целите на  ОУП , а именно:  

      тенденциален, наричан още  минимален или песимистичен(при доминиращо 
влияние на фактори със задържащ характер) и  запазване на тенденциите от 
досегашното комплексно  демографско, социално-икономическо и инфраструктурно  
развитие; 
  реалистичен  - при отчитане на очакваното влияние на фактори  
със стимулиращо влияние и незначително  въздействие на фактори със  
задържащ характер; 
 оптимистичен – базиран на вероятността за доминиращото влияние на фактори 
със стимулиращ характер. 
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  Вариантният подход  се базира на два варианта на прогнозите с възможности 
за обединяване на последните два варианта (реалистичен и оптимистичен) в един 
условно наречен “реалистичен”. Този подход е възприет и приложен от проектантския 
екип,  за да даде възможност за по-висока маневреност при прилагане впоследствие  
на предложените устройствени  решения в ОУПО. Отчитайки, затвърдилите се трайни 
тенденции в развитието на демографските процеси на общината, авторският колектив 
е предложил два варианта на демографска прогноза до 2035 година: 

 конвергентен – умерено-реалистичен, съобразен с нормативните 
изисквания на Европейския съюз за демографското и социално-икономическото 
развитие на страните членки; 

 песимистичен – отчитащ общата демографска криза в страната и в 
частност в общината. 
 
Таблица 12 – Брой жители в община Черноочене по населени места – прогноза. 
 

Населено място 
Население 

към 
 31.12.2013 

Перспективно население 2035 
Реалистичен 

вариант 
Песимистичен 

вариант 
с.БАКАЛИТЕ 88 75 62 
с.БЕЗВОДНО 74 63 52 
с.БЕЛИ ВИР 372 316 260 
с.БЕСНУРКА 0 0 0 
с.БОЖУРЦИ 239 203 167 
с.БОРОВСКО 12 10 8 
с.БОСИЛИЦА 12 10 8 
с.БОСТАНЦИ 86 73 60 
с.БЪРЗА РЕКА 47 40 33 
с.ВЕРСКО 43 37 30 
с.ВОДАЧ 305 259 214 
с.ВОЖДОВО 85 72 60 
с.ВОЙНОВО 11 9 8 
с.ВЪЗЕЛ 69 59 48 
с.ГАБРОВО 648 551 454 
с.ДАСКАЛОВО 342 291 239 
с.ДРАГАНОВО 164 139 115 
с.ДУШКА 6 5 4 
с.ДЯДОВСКО 391 332 274 
с.ЖЕЛЕЗНИК 251 213 176 
с.ЖЕНДА 62 53 43 
с.ЖИТНИЦА 248 211 174 
с.ЙОНЧОВО 132 112 92 
с.КАБЛЕШКОВО 206 175 144 
с.КАНЯК 195 166 137 
с.КОМУНИГА 1168 993 818 
с.КОПИТНИК 4 3 3 
с.КУЦОВО 6 5 4 
с.ЛЯСКОВО 641 545 449 
с.МИНЗУХАР 477 405 334 
с.МУРГА 32 27 22 
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с.НЕБЕСКА 16 14 11 
с.НОВИ ПАЗАР 284 241 199 
с.НОВОСЕЛИЩЕ 86 73 60 
с.НОЧЕВО 79 67 55 
с.ПАНИЧКОВО 350 298 245 
с.ПАТИЦА 166 141 116 
с.ПЕТЕЛОВО 266 226 186 
с.ПРЯПОРЕЦ 218 185 153 
с.ПЧЕЛАРОВО 127 108 89 
с.РУСАЛИНА 6 5 4 
с.СВОБОДИНОВО 176 150 123 
с.СОКОЛИТЕ 59 50 41 
с.СРЕДНЕВО 192 163 134 
с.СРЕДСКА 13 11 9 
с.СТРАЖНИЦА 147 125 103 
с.ЧЕРНА НИВА 120 102 84 
с.ЧЕРНООЧЕНЕ 303 258 212 
с.ЯБЪЛЧЕНИ 159 135 111 
с.ЯВОРОВО 162 138 113 
Община 
Черноочене 9346 7943 6542 

 
 

      По първият вариант на демографска прогноза към 2035 година населението 
на общината ще достигне 7943 души, а по втория 6542 души. 

    С цел запазване и доразвиване на техническата и инженерна инфраструктура, 
предварителният проект на ОУПО бе разработен и приет при прогнозна цифра от 
7943 души. 

 
3.2. Икономическа база 

 
   Съгласно информация на Национален статистически институт (НСИ) чрез 

Териториално статистическо бюро – Кърджали, предоставена през септември 2014 г., 
основните икономически показатели на нефинансовите предприятия по икономически 
дейности за Община Черноочене за 2012 г. (последно обработени данни) са дадени в 
таблица 13. 
 
Таблица 13 

 

Икономически дейности 

Пред-
прия-
тия 

Произ-
ведена 
про-

дукция 

Приходи 
от 

дейността 

Нетни прихо-
ди от про-

дажби 

Разходи 
за 

дейност-
та 

Печал-
ба 

Загу-
ба 

Зае-
ти 

лица 

Нае-
ти 

лица 

Разходи 
за 

възнаграж
дения 

ДМА 

Брой Х и л я д и   л е в о в е Б р о й Хиляди левове 

  ОБЩО ЗА ОБЩИНА 
ЧЕРНООЧЕНЕ 180 16909 22544 21346 19847 2785 379 1006 864 3756 7970 

А СЕЛСКО, ГОРСКО И 
РИБНО СТОПАНСТВО 10 593 866 677 828 76  32 26 138 192 
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В ДОБИВНА 
ПРОМИШЛЕНОСТ            

С ПРЕРАБОТВАЩА 
ПРОМИШЛЕНОСТ 37 13258 14311 13460 12046 2117 106 651 631 2767 5633 

D 

ПРОИЗВОДСТВО И 
РАЗПРЕД.НА 
ЕЛЕКТРИЧ. И 
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ 
И НА ГАЗООБРАЗНИ 
ГОРИВА 

           

E 

ДОСТАВЯНЕ НА 
ВОДИ, КАНАЛИЗАЦ. 
УСЛУГИ, 
УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОТПАДЪЦИ И 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

           

F СТРОИТЕЛСТВО 4           

G 
ТЪРГОВИЯ, РЕМОНТ 
НА АВТОМОБИЛИ И 
МОТОЦИКЛЕТИ 

77 1058 5186 8117 5203 152 169 169 99 430 1040 

H 
ТРАНСПОРТ, 
СКЛАДИРАНЕ И 
ПОЩИ 

15 285 310 292 289 27  22 10 39 76 

I ХОТЕЛИЕРСТВО И 
РЕСТОРАНТЬОРСТВО 14 535 650 628 663 11  40 29 100  

J 

СЪЗДАВАНЕ И 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 
НА ИНФОРМАЦИЯ И 
ТВОРЧЕСКИ 
ПРОДУКТИ, 
ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 

           

L 
ОПЕРАЦИИ С 
НЕДВИЖИМИ 
ИМОТИ            

M 

ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ДЕЙНОСТИ И 
НАУЧНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ 

4  72 72  32  9    

N 
АДМИНИСТРАТИВНИ 
И СПОМАГАТЕЛНИ 
ДЕЙНОСТИ 

3    34   3    

P ОБРАЗОВАНИЕ            

F 
ХУМАННО 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И 
СОЦИАЛНА РАБОТА 

8 254 291 260 155 136  21 13   

R КУЛТУРА, СПОРТ И 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ            

S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 5    13 10  5    
 
    Видно е, че в Община Черноочене през 2012 г. са застъпени 10 икономически 

отрасъла, от които строителството фигурира само като регистрирани фирми, 4 на 
брой, но без дейност. За шест отрасъла в националната класификация няма данни. 
70.68 % от изградеността (ДМА) е в Преработващата промишленост, а 13.05 % в 
отрасъл „Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети”. 
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Основните икономически показатели на нефинансовите предприятия за 2012 г. по 
групи предприятия според брой на заетите е както следва: 
 
Таблица 14 
 
 

Икономически 
дейности 

Пред-
прия-
тия 

Произведе-
на про-
дукция 

Приходи 
от 

дейността 

Нетни 
приходи 
от про-
дажби 

Разходи 
за 

дейността 
Печалба Загуба Заети 

лица 
Наети 
лица 

Разходи за 
възнаграждения ДМА 

Брой Х и л я д и   л е в о в е Б р о й Хиляди левове 

  
ОБЩО 
ОБЩИНА 
ЧЕРНООЧЕНЕ 

180 16909 22544 21346 19847 2785 379 1006 864 3756 7970 

1 Микро до 9 
заети 161 2553 7004 6582 6647 615 312 320 187 699 2144 

2 Малки от 10 до 
49 заети 15 4782 5262 5076 4432 807 61 319 313 1243 1829 

3 Средни от 50 
до 249 заети 4 9594 10278 9688 8768 1363 6 367 364 1814 3997 

4 Големи над 
250 заети            

 
  Преобладават микро-предприятията до 9 заети, съставляващи 89.44 % от 

фирмите в общината. Едва 2.2 % от фирмите са в категорията „средни” (от 50 до 249 
заети), а големи предприятия – над 250 заети няма. 

Изводи: В Община Черноочене не съществува развита икономическа база, 
способна да задоволи населението откъм труд и работни места. Същата трябва да се 
създава в перспектива чрез детайлно изследване и анализиране на потенциалите на 
територията и населението. 

  Общият устройствен план на Община Черноочене следва да създаде 
териториални предпоставки за оптимално развитие на икономическа база в 
перспектива. 

 
3.2.1. Селско стопанство 
 
   Селското стопанство е традиционно развит и основен отрасъл в Община 

Черноочене. В условията на съществуващата към момента безработица, то е фактор за 
осигуряване на доходи на домакинствата и тяхното самозадоволяване с хранителни 
продукти, поради което неговото съществуване и развитие е от особена важност.  

  По данни от КВС земеделската територия обхваща 12058.35 ха, които 
съставляват 36.86 % от общата територия на общината – 32710.12 ха. 

  Обработваемата земеделска земя – ниви, трайни насаждения и ливади 
обхващат 53.1 % от земеделската територия. 97.8 % от нея се обработва ежегодно и 
едва 2.2 % от нея са изоставени ниви и трайни насаждения в размер на 143.69 ха, 
които са потенциал за бъдещо развитие на този важен за общината сектор на 
икономиката. 

    Необработваемата земеделска земя е в размер на 5742.61 ха и съставлява 47.6 
% от земеделския териториален фонд. От нея най-голям дял имат пасищата – 5097.52 
ха, (42.3 % от земеделската земя) и точно те са основа и потенциал за развитие на 
екологично животновъдство. 
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  Неопределената в КВС категория по начин на трайно ползване „Друг вид 
земеделска земя” е в размер на 584.31 ха и след прецизно анализиране също би могла 
да бъде потенциал за развитие на селското стопанство. 

 
Таблица 15 - Баланси на земеделската територия по начин на трайно ползване (данни 
от КВС) в дка. 

 
Номер Наименование на начин на трайно 

ползване 
Брой 

имоти 
Общо площ в 

дка 
1000 Ниско застрояване (до 10 м) 13 155.207 
1050 За друг вид застрояване 131 875.216 
1210 За друг обществен обект, комплекс 342 6235.66 
1350 Гробищен парк 78 498.924 
1420 Спортно игрище 1 1.23 
1700 За електроенергийното производство 3 8.595 
1850 За складова база 3 1.095 

1860 За база за селскостопанска или 
горскостопанска техника 3 25.048 

1880 За стопански двор 49 146.516 
1890 За животновъден комплекс 2 2.662 
1900 За животновъдна ферма 18 191.716 
1920 За друг вид производствен, складов обект 16 59.245 
2000 За археологически паметник на културата 4 10.834 

2020 За исторически паметник, историческо 
място 1 1.986 

2210 За път от републиканската пътна мрежа 21 561.049 
2220 За местен път 170 834.566 

2230 За селскостопански, горски, ведомствен 
път 958 1668.936 

2250 За бензиностанция, газостанция 2 3.846 
2260 За летище, аерогара 1 0.151 

2280 За ремонт и поддържане на транспортни 
средства 5 18.611 

2310 За друг поземлен имот за движение и 
транспорт 17 30.904 

2420 За съоръжение на електропровод 6 1.325 
2500 Нива 22332 54521.753 
2550 Неизползвана нива (угар, орница) 1 2.24 
2560 Изоставена орна земя 355 1266.361 
2570 Друг вид нива 2 4.64 
2600 Овощна градина 6 48.399 
2610 Лозе 168 312.555 
2650 Изоставено трайно насаждение 14 168.292 
2660 Друг вид трайно насаждение 231 2426.273 
2700 Ливада 795 4091.92 
2800 Пасище 5485 52145.973 
2830 Друг вид земеделска земя 534 5843.104 
2840 Гори и храсти в земеделска земя 92 607.861 
2900 Иглолистна гора 375 32247.302 
2910 Широколистна гора 131 6613.577 
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2950 Друг вид дървопроизводителна гора 594 135375.109 
3000 Голина 64 721.394 
3020 Просека 2 5.587 

3030 Нелесопригодна площ - дървесна 
растителност, храсти 2 7.796 

3040 Друг вид недървопроизводителна горска 
площ 954 11415.144 

3060 Горски разсадник 2 105.553 
 
 

   При наличие на 31408 имота в общината, средната площ на 1 имот земеделска 
земя е 3.84 дка, което ясно показва, че съществуват условия за неефективност на 
земеделието. Процеси на комасация в степен „частично” са започнали единствено в с. 
Минзухар. 

 Интерес представлява изследването на авторския колектив относно 
„инвестиционната активност към закупуване на земеделските земи”. Като отчетен с 
„да”, т.е. реализиран интерес за закупуване на земеделски земи, има в с.Габрово, с. 
Даскалово, кметство Драганово (включва селата Драганово, Вождово, Бостанци, 
Пряпорец и Среднево, кметство Черноочене (вкл. селата Черноочене, Железник, 
Каблешково, Ябълчене, Божурци и Нови пазар), кметство с. Комунига (вкл. селата 
Комунига и Копитник), с. Минзухар, с. Петелово, с. Пчеларово. Слаб интерес за 
закупуване на земеделска земя има в кметство Житница (вкл. селата Житница и 
Водач). Тази инвестиционна активност е показател, че в цитираните населени места 
чрез вложените в землищата им инвестиции се зараждат процеси на развитие на 
икономиката, в частност на селското стопанство. Тези инвестиции са положителен 
знак в икономическото развитие на общината. 

  Земеделската земя в категорията „ниви” обхваща 5579.5 ха. Най-много са 
нивите в землищата на селата Пчеларово (с население по постоянен адрес към 
15.09.2014 г. 83 души), Безводно (76 д.), Габрово (960 д.), Йончово (157 д.), Комунига 
(1743 д.), Минзухар (1192 д.) и Петелово (396 д.). Изоставените ниви са малко над 2 % 
- основно в селата Дядовско (660 д.), Женда (88 д.), Каняк (256 д.) и Свободиново (425 
д.). Видна е диспропорцията между броя на населението в населените места и 
прилежащите им ниви в съответните землища. В населените места с малобройно 
население съществуват условия за комасация на земята. 

   Трайните насаждения в общината са едва 2.5 % от земеделския фонд в размер 
на 295.55 ха, от тях 16.83 ха са изоставени. На фона на свиване пазара на тютюна в 
световен мащаб е логично увеличаване дела на трайните насаждения в перспектива. 
ОУПО подкрепя тезите на Общинския план за развитие и Областна стратегия на 
област Кърджали за търсене възможности за увеличаване дела на трайните 
насаждения, включително чрез засаждане на иновативните за общината етерично-
маслени култури. За целта е наложителна заявка към средното образование в 
общината за включване на програми, в които да се изучават иновативни предмети със 
значение за развитие на местната икономика. За създаване на нови масиви с трайни 
насаждения са необходими  инвестиции. 

  За развитие на земеделието основополагащо значение има опазването на 
високите категории земи и терените с трайни насаждения. Общият устройствен план 
на Община Черноочене следва да постави забрана за смяна на предназначението на 
земеделски територии с категория на земите от І-ва, ІІ-ра, ІІІ-та и ІV-та категория. 

   По КВС земите с І-ва, ІІ-ра, ІІІ-та и ІV-та категория са 329.2 ха, а както вече 
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посочихме трайните насаждения са 295.55 ха. Голям процент от територията на 
общината / 62.13 % / е без определена категория по КВС. Тази неопределеност създава 
условия при наличие на висококатегорийна земя в нея, тя да претърпи промяна в 
предназначението си в перспектива. 

 
Таблица 16 - Категория на земите /имотите/ по населени места - в дка 
 

№ 
по 
ред 

Населено място І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІ ІХ Х без опред. 
Категория 

Обща 
площ 

1 С.БАКАЛИТЕ       258.7         946.1 1496.7 7.авг 3918.5 6627.9 

2 С.БЕЗВОДНО           31.4   117.3 3165.2   43716.4 47030.3 

3 С.БЕЛИ ВИР           94.4   97.9   4131.6 73.7   3608.1 8005.6 

4 С.БЕСНУРКА                  442.9   951.6 1394.5 

5 С.БОЖУРЦИ                  1390.1     581.7 1971.8 

6 С.БОРОВСКО         24.06         53.6 879.5   3219.3 4177.0 

7 С.БОСИЛИЦА                     670.2   774.3 1444.5 

8 С.БОСТАНЦИ                446.8 109.8   721.9 1278.5 

9 С.БЪРЗА РЕКА         250.0       70.3 371.4   2561.8 3253.5 

10 С.ВЕРСКО                        770.4 39.5   378.2 1188.1 

11 С.ВОДАЧ                       1124.6 829.7   685.3 2639.6 

12 С.ВОЖДОВО               458.8 1.05   334.4 794.8 

13 С.ВОЙНОВО        115.3           69.3 33.3 1949.0 2166.9 

14 С.ВЪЗЕЛ                        464.0     140.4 604.3 

15 С.ГАБРОВО                     2153.1 6331.7 0.4 4332.9 12818.2 

16 С.ДАСКАЛОВО               2271.0 143.5   2467.8 4882.3 

17 С.ДРАГАНОВО                   1423.5 0.2   421.0 1844.7 

18 С.ДУШКА                           0.0 

19 С.ДЯДОВСКО                 2327.8 517.4   2096.8 4941.9 

20 С.ЖЕЛЕЗНИК         88.6       1555.2 2.01 0.5 564.7 2211.0 

21 С.ЖЕНДА          0.5         1.0 1279.0 2872.6   12433.8 16586.8 

22 С.ЖИТНИЦА              287.2       2392.0 37.4   2881.2 5597.8 

23 С.ЙОНЧОВО              71.9       2684.6 74.3 9740.8 12571.6 

24 С.КАБЛЕШКОВО               1096.3 5.0   244.2 1345.5 

25 С.КАНЯК                        157.8 2616.1   2906.0 5679.9 

26 С.КОМУНИГА                   1469.9 8149.5 7.03 17056.5 26683.2 

27 С.КОПИТНИК                           0.0 

28 С.КУЦОВО      81.2           2048.4   1545.0 3674.6 

29 С.ЛЯСКОВО                1699.8 197.9 168.4 1171.1   2422.2 5659.5 

30 С.МИНЗУХАР               2225.9 130.5 1021.6   1194.7 192.0 3634.1 8398.8 

31 С.МУРГА               1.02 18.08 160.1 817.3 15284.9 16282.2 

32 С.НЕБЕСКА      0.1   125.2         183.6 1654.4   3106.3 5069.6 

33 С.НОВИ ПАЗАР                             

34 С.НОВОСЕЛИЩЕ                 806.2   1493.9 2300.1 
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35 С.НОЧЕВО                   265.9     9734.6 36.3 2603.2 12640.0 

36 С.ПАНИЧКОВО       282.6 1.09     491.4 1955.8 419.7 6849.7 10001.1 

37 С.ПАТИЦА              145.3       1986.2 139.1   2230.1 4500.7 

38 С.ПЕТЕЛОВО               3777.9 55.2 291.8   990.1   2525.4 7640.4 

39 С.ПРЯПОРЕЦ          41.7       1073.2     281.5 1396.4 

40 С.ПЧЕЛАРОВО       285.9 1610.9 4005.9 4903.6 747.1 1802.2 212.1 12178.6 25746.2 

41 С.РУСАЛИНА                     1435.6   766.1 2201.8 

42 С.СВОБОДИНОВО       134.8       2250.6 17.05   2503.3 4906.2 

43 С.СОКОЛИТЕ                   5.04 1982.5 2.0 15744.7 17734.6 

44 С.СРЕДНЕВО                    1142.2 0.0   745.5 1887.8 

45 С.СРЕДСКА                     801.5   2184.7 2986.2 

46 С.СТРАЖНИЦА               118.1 861.6   1294.1 2273.8 

47 С.ЧЕРНА НИВА                     1871.4   2684.6 4556.1 

48 С.ЧЕРНООЧЕНЕ       769.9       460.0     887.7 2117.5 

49 С.ЯБЪЛЧЕНИ           305.7       592.5     2289.0 3187.2 

50 С.ЯВОРОВО                  19.0 2890.6   1292.0 4201.6 

Всичко за общината 0.1 0.5 605.0 2686.0 7688.5 6286.5 6417.1 35355.6 63026.8 1803.0 203233.1 327101.2 

 
 
  Основополагащо стопанско значение за бъдещето на растениевъдството е 

напояването на земеделската земя. По данни на анкетирането на населените места 
напояване, чрез използване на съществуващи напоителни системи, се осъществява в 
следните землища на селата: 

- с. Габрово – частично; 
- с. Даскалово – 80 % от земята се напоява; 
- с. Петелово – 50 %. 
Разрушени са напоителните системи в селата Лясково и Минзухар. В село 

Пчеларово съществуват напоителните системи, но не се използват.По публикувани 
данни в „Областна стратегия на Кърджали” напоителните съоръжения, които се 
използват през последните години в Община Черноочене са единствено тези в 
землището на с. Петелово с годни поливни площи 254.8 ха. 

На територията на общината има 52 микроязовира и те са добра предпоставка 
за развитие на поливното земеделие.  

По данни от КВС и кадастрите на населените места Община Черноочене има 
стопански дворове ,чието съществуване е потенциал за развитието на селското 
стопанство. Те трябва да се опазват и много прецизно да се процедира при евентуална 
смяна на предназначението им. 

Съществуващите бази за селскостопанска и горскостопанска техника в селата 
Петелово (4.367 дка) и Пчеларово (20.681 дка) следва да се опазват с цел подпомагане 
развитието на селското стопанство. 

На територията на Община Черноочене няма действаща селскостопанска 
кооперация, което спъва интензивното развитие на селското стопанство и в частност 
на земеделието. Поради сезонния си характер растениевъдството създава постоянна 
заетост само на ограничена част от работната сила. Въпреки това в условията на 
съществуващата към момента безработица, то е фактор за осигуряването на доходи на 
домакинствата и тяхното самозадоволяване с хранителни продукти. 



Община Черноочене                                                                                  Окончателен  проект за ОУПО ЧЕРНООЧЕНЕ 
      __________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
изготвил: ГЕО ГРУП ООД  гр.Пловдив                                                                                                              45 

По данни на Областна дирекция „Земеделие” броят на регистрираните 
земеделски производители за периода 2009-2013 г. намалява от 853 на 403. 
Регистрацията като земеделски производител е необходима за участие на населението 
по европейски програми, намаляването на броя им говори за спад на земеделското 
производство. 

По видове собственост селскостопанската земя се разпределя: 1.35 % държавна, 
0.33 % общинска, 59.96 % частна, 35.48 % ост.фонд и 2.88 % друга. 

 
3.2.2. Растениевъдство 
 

Таблица 17 - Засетите площи с култури и произведена продукция в Община 
Черноочене за стопанската 2013-2014 г. по данни на НСИ. 

 
КУЛТУРА Засадени 

площи/дка 
Среден добив 

кг/дка 
Произведена 

продукция тона 
пшеница 1900 230 437.00 
ечемик 200 200 40.00 
пролетен ечемик 120 200 24.00 
овес 270 100 27.00 
фасул 320 70 22.40 
картофи 300 500 150.00 
домати 120 600 72.00 
пипер 250 100 25.00 
градински грах 50 60 3.00 
дини 8 500 4.00 
пъпеши 3 350 1.05 
тютюн-ориенталски 2100 153 321.30 
царевица за зърно 250 250 62.50 
лук 350 600 210.00 
общо едногодишни 6241   
ябълки 90 250 22.500 
сливи 120 500 60.000 
череши 25 300 7.500 
круши 79 800 63.200 
ягоди 50 120 6.000 
малини 10 130 1.300 
лозя-винени 20 720 14.400 
лозя-десертни 185 1050 194.250 
общо трайни 
насаждения 579   

 
  Тези справка е  твърде обезпокоителна за Община Черноочене, поради 
следните причини: 

 - По начин на трайно ползване в КВС, нивите (включващи: „ниви”, 
„неизползвана нива”, „изоставена орна земя” и „друг вид нива”) са с обща площ от 
55795 дка, като към тези данни не са взети предвид и 70.902 дка зеленчукови градини 
по кадастъра на с. Пчеларово. Отчетените данни по горната справка от НСИ общо 
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засетите площи с едногодишни растения са 6241 дка, което съставлява едва 11.2 % от 
наличните в Община Черноочене ниви. 

- По начин на трайно ползване в КВС, трайните насаждения (включващи: 
„овощна градина”, „лозе”, „изоставено трайно насаждение” и „друг вид трайно 
насаждение”) са с площ от 2955.5 дка, а отчетените данни по-горе за трайните 
насаждения са за 579 дка, съставляващи едва 19.59 % от наличните ресурси. 

Очевидно е, че за развитие на селското стопанство в общината има достатъчен 
териториален ресурс  . 

Основна култура, традиционна за общината и региона, е тютюна. По данни на 
анкетирането на населените места по кметства, проведено за нуждите на Общия 
устройствен план, площите засети с тютюн са 2190 дка, което съответства на данните 
по НСИ. Най-много засети площи с тютюн има в землищата селата Габрово и 
Комунига (по 800 дка). Производството на тютюн ангажира ръчен 
нискоквалифициран труд. С отглеждането на тютюн се занимават 2300 семейства от 
общо 2800 в селското стопанство. В последните години се наблюдава спад в 
тютюнопроизводството и причините за това са: 

1. Значително се промени списъка на използваните сортове тютюни в 
произвежданите български цигари и търсенето на традиционно отглежданите в 
региона сортове тютюни намаля, както беше нарушена и организацията за селекция 
на нови сортове; 

2. Намаляване качеството на продукцията, следствие от многогодишната 
употреба на едни и същи земи, които са изтощени и се нуждаят от технически 
мероприятия за подобряване качествената им характеристика. 

 Пред това производство стоят и нерешими проблеми относно повишаване на 
ефективността му чрез навлизане на механизация в отглеждането на тази култура.  

 Други култури с тенденция за ефективно развитие са зърнените и следва 
техния дял да се увеличава в перспектива чрез комасация на земята и въвеждане на 
механизация в производството им. Именно чрез развитие производството на зърнени 
култури ще се осъществи окрупняване на земеделските масиви, създаване на 
земеделски кооперации и крупни земеделски производители. 

 В Родопския регион производството на картофи е типичен и в Община 
Черноочене има потенциал за развитието му. По данни на анкетирането на населените 
места, зеленчукопроизводството е развито най-много в с.Даскалово, където се 
използват 80 % от съществуващите напоителни съоръжения. 

 От съществено значение за населението на общината има събирането на 
горските плодове (ягоди, малини, боровинки), дивите гъби и билки. Тази дейност в 
перспектива следва да се запази и доразвие, защото е екологична и полезна не само за 
общината, а също така за региона и страната. 

 Развитието на производството от трайните насаждения има голям потенциал за 
развитие както интензивно чрез увеличаване производителността, така и екстензивно 
чрез увеличаване на площите с иновативните за общината етерично-маслени култури. 

 
3.2.3. Животновъдство 
 

 Животновъдството е с големи перспективи за развитие в Община Черноочене.  
Потенциали за развитието му са: 

- Наличие на пасища в землищата на почти всички населени места. 
Общият размер на пасищата в общината е 50975.159 дка, които съставляват 15.58 % от 
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общата площ на общината. Само в селата Драганово, Душка, Комунига и Небеска не 
съществуват такива терени по начин на трайно ползване по КВС; 

- Наличие на гори и храсти в земеделските земи – общо 607.861 дка по КВС; 
- Наличие на ливади в размер на 5263.576 дка по КВС; 
- Наличие на сграден фонд на животновъдни ферми (дори този, който в 

момента не се използва в с. Петелово); 
-   Наличие на познания и традиция в населението; 
-   Възможност за развитие на екологично животновъдство, тъй като в 

общината няма замърсявания; 
-   Зараждащи се форми на иновативно животновъдство с отглеждането на 

щрауси в кметство Житница. 
-    Наличие на 52 микроязовира, годни за водопой на животните; 

 
        По данни на КВС животновъдни ферми има в селата: 
1. Бърза река – 0.968 дка; 
2. Габрово – 15.619 дка; 
3. Женда – 1.254 дка; 
4. Минзухар – 4.203 дка; 
5. Петелово – 137.189 дка; 
6. Пчеларово – 36.145 дка; 
7. Соколите – 13.221 дка; 
      По данни от анкетирането през 2013 г. животновъдни ферми има в кметства: 

Габрово (3 бр.), Драганово (1 бр.), Комунига (3 бр.) и Петелово (2 бр.). Животновъдна 
ферма е посочена и в с. Ябълчене. 

     За нуждите на животновъдството има действаща ветеринарна лечебница в с. 
Черноочене. 

  Състоянието на животновъдството в община Черноочене най-точно се 
характеризира от данните за числеността на отглежданите животни през последните 
години. От следващата таблица е виден спад в едрото говедовъдство (спад с 37.8 %) и 
особено в птицевъдството (спад с 60 %). Дребното говедовъдство (овце и кози) 
увеличава своя дял. Отглеждат се повече овце, отколкото кози, поради щетите които те 
нанасят на младите гори при свободна паша. Голяма част от отглежданите животни се 
ограничават основно в рамките на дребното производство и личното потребление. 

 
Таблица 18 - Брой животни за периода 2004-2013 г. 

 

Видове животновъдство 2004 г. 2012 г. Анкети 
2013 г. 

Едро говедовъдство (говеда, крави) 7510 7977 4670 
Дребно говедовъдство (овце и кози) 6850 9339 11140 
Птицевъдство (кокошки, патки, гъски, щрауси) 34200 13600 няма данни 

Зайцевъдство 860 няма 
данни няма данни 

Пчеларство (пчелни семейства) 1199 1068 1060 
 
   Най-много едър рогат добитък се отглежда в кметствата Безводно, Габрово, 

Женда, Комунига, Лясково Ново селище и Петелово, съответно броят на дребния 
рогат добитък е най-голям в кметствата: Комунига, Габрово, Черноочене, Женда и 
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Безводно. Най-много пчелни кошери има в кметствата Габрово, Йончово, Минзухар и 
Паничково.  В село Петелово има изоставен сграден фонд за 1000 крави и 500 телета, 
в малка част на който в момента се отглеждат патки. 

    В кметство Житница съществува ферма за щрауси. 
 
Таблица 19 - Брой животни по анкети на кметства 
 

Данни за кметства и населени 
места 

Едър 
рогат 
добитък 

Дребен рогат добитък 
Птици пчелини - кошери 

овце кози 

Кметство ДРАГАНОВО 120 400   50 

Кметство С.БЕЗВОДНО 600 600   50 
Кметство С.БЕЛИ ВИР     150 250   30 

Кметство С.ГАБРОВО       400 1000   100 
Кметство С.ДЯДОВСКО   150 500 100  60 

Кметство С.ЖЕНДА        700 900   20 

Кметство С.ЖИТНИЦА 250 300  щрауси 50 
Кметство С.КОМУНИГА     500 2500   50 

Кметство С.ЛЯСКОВО      300 300   50 
Кметство С.МИНЗУХАР       150 250   80 

Кметство С.НОВОСЕЛИЩЕ   300 500   50 
Кметство С.ПАНИЧКОВО         80 200 60  80 

Кметство С.ПАТИЦА        50 150   20 

Кметство С.ПЕТЕЛОВО       350 300  патки 60 
Кметство С.СВОБОДИНОВО    80 400   30 

Кметство С.ЧЕРНООЧЕНЕ   50 1000   40 
Кметство С.ЯВОРОВО    150 300   40 

Кметство С.ЙОНЧОВО      120 30   100 

Кметство С.КАНЯК          70 600   20 
Кметство С.НОЧЕВО         100 150   30 

Кметство С.ПЧЕЛАРОВО  200 150  50 
ОБЩО ЗА ОБЩИНАТА:  4670 10830 310  1060 

 
 
   Животновъдството на Община Черноочене е сектор с неоползотворен 

потенциал. Общият устройствен план запазва терените на животновъдните ферми и 
дава възможности за тяхното разширение.  

 
3.2.4. Горско стопанство 

 
 

Горските територии на община Черноочене се стопанисват от Териториално 
поделение Ловно стопанство „Женда” към Южно централно управление Смолян. 
 Общата площ на стопанството е 20719 ха. От тях залесената площ е 16157 ха 
(77.98%); незалесената, подлежаща на залесяване площ, е 96 ха (0.46%); 
недървопроизводителните площи са 4466 ха(21,56%). 
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Преобладаващи са широколистните гори, които са 60%. От тях за превръщане 
са 48%; нискостъблените са 11%; широколистните високостъблените са 1%. 
Иглолистните заемат40 % от плщта. 

На територията на общината е и Държавно ловно стопанство „Женда”. 
Дърводобивът е една от стопанските дейности с потенциал за развитие в 

община Черноочене. Приложение намира в производството на целулоза и за битово 
отопление. 

Дърводобивът, дървопреработването, лесокултурната дейност, добивът на сено, 
гъби, горски плодове и билки дават възможност за основни доходи или допълнителни 
такива на значителна част от местното население. Горските ресурси играят важна роля 
в поддържането на биологичното равновесие, подобряват климата, регулират водния 
режим, защитават селскостопанските площи, пътищата и селищата от ерозионни 
процеси. Основните противоерозионни мерки са свързани с изграждане на баражи, 
биоплетове, биопрагове и каменни прагове. 

Лесоустройството се базира на дългогодишна практика, но все още се 
концентрира изключително върху използването на дървесните ресурси, като липсва 
многофункционално управление на горите. Освен дърводобива стопанско значение 
има вторичното използване на горите за събиране на билки, гъби и горски плодове, 
развитие на ловния и екотуризма. Основните проблеми в сектора са свързани с 
незаконните сечи, невъзможността на частните стопани за реално управление на 
горската собственост и липсата на финансов ресурс за инвестиции за залесяване на 
обезлесени и ерозирали терени.  

Важно значение за развитието на горското стопанство е наличието на  горски 
разсадник с големина 105.553 дка  в землището на с. Паничково.  ОУПО 
осигурява опазване и възстановяване на залесените територии, респ. увеличаване дела 
на курортните гори и горските паркове за сметка на горите със стопанско 
предназначение чрез въвеждане на правила и нормативи за устройството и опазването 
им. 

Всички дейности, предвидени в горските територии, се извършват и следва да 
бъдат извършвани при спазване разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 
нормативни актове. 

 
3.2.5. Ловно стопанство 
 
Държавно ловно стопанство „Женда” е разположено на обща площ от 5258 ха с 

надморскат височина  от 400 до 1100 м. Всяка година в него се отстрелват по 10-15 
трофейно зрели животни от различните видове едър дивеч. Между 40 и 50 са 
животните – главно муфлон, дива свиня и елен лопатар, които се разселват в други 
райони на страната. На територията на стопанството са изградени 2 ловни дома – 
„Женда и „Болярци”, поддържани в много добро състояние и предоставящи 
възможност за комбиниране на ловните излети и посрещане едновременно на две 
ловни групи. Стопанството е едно от 10-те в България с най-добри показатели за 2008 
г., увеличавайки през последните 5-6 години приходите си от 50 хил. на 250 хил. лв 
годишно. 70% от приходите на стопанството са от български ловци, но то е 
посещавано и от всички страни на Европейския съюз, Турция и Русия и др. 

Инвестиционните намерения на стопанството /всички мероприятия/ в горските 
територии държавна собственост, са залегнали в Горскостопанския план на ТП ДЛС 
„Женда гр. Кърджали, Плана за защита от пожари и Ловностопанския план. Същите 
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са планирани съгласно: 
- Закона за горите 2011 г., 
- Закона за лова и опазване на дивеча, 
- Наредба № 6 за устройство на горите и земите от горския фонд и 

ловностопанските райони в Република България от 2004 г., 
- Оценка за съвместимост на лесоустройствените проекти, с предмета и 

целите 
на защитените зони по чл.3, ал.1, т.1 от Закона за биологичното разнообразие 
(защитени зони по Натура 2000), 

- Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове 
местообитания от Приложение № 1 от Закона за биологичното разнообразие”, 
утвърдена на основание чл.4 ал.1, от Наредба № 8 от 05.05.2011 г. за сечите в горите 
от Изпълнителния директор на ИАГ към МЗХ. 

- Решение № 54-ОС/01.10.2013 на МОСВ, с цел предотвратяване, намаляване 
и възможно най-пълно отстраняване предполагаемите отрицателни въздействия. 
 

3.2.6. Рибно стопанство 
 
Рибното стопанство  не е развито в общината, но има потенциали за развитие на 

база 52-та микроязовира и екологично чистата природа. Проучванията в тази насока 
дават и възможностите за садково отглеждане на риба. 

 
3.2.7. Добивна промишленост  

 
В Община Черноочене не са открити и разработени полезни изкопаеми със 

стопанска значимост, в следствие на което този отрасъл не е развит. 
 
3.2.8. Преработваща промишленост и производство и разпределение на ел. 

енергия 
 
По данни на анкетирането на кметствата в Община Черноочене функционират 

фирми от следните отрасли на преработващата промишленост: 
- Металообработване –  в селата: Среднево, Комунига и Пчеларово 

(неизползвана база) 
- Шивашка промишленост – в селата: Габрово, Среднево, Черноочене, 

Комунига, Лясково, Паничково и Свободиново 
- Хлебопроизводство – Железник, Комунига 
- Мелничарска промишленост – в селата : Среднево и Паничково 
- Млекопреработване (мандри) – с. Железник 
- Дървопреработване – с. Паничково 
- Мебелна промишленост – фирма „Модекс” с. Пчеларово 
- Изкупуване и преработване на гъби – с. Паничково 
Най-големите и значими предприятия в общината работят в областта на 

шивашката промишленост: 
- Фирма „Данигер” с. Черноочене (заети 200 души) е специализирана в 

производство на дамска конфекция,  
- Във фирма „Продакшън” с. Габрово са заети 80 души персонал.  
- Фирма „Четекс” с.Черноочене е специализирана в производство на мъжка 



Община Черноочене                                                                                  Окончателен  проект за ОУПО ЧЕРНООЧЕНЕ 
      __________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
изготвил: ГЕО ГРУП ООД  гр.Пловдив                                                                                                              51 

конфекция (40 д. заети) 
Останалите шивашки фирми в изброените по- горе села са по-малки. В някои 

населени места има повече от една функционираща шивашка фирма. Благодарение на 
шивашката промишленост в общината значително е намалена безработицата сред 
жените. 

 Металообработващите предприятия са завод „Пневматика” с. Комунига и 
„Технострой инженеринг” ЕООД – Черноочене. 

Общо заетите в преработващата промишленост по данни на НСИ за 2012 г. са 
651 души в 37 предприятия. Произведената продукция от 2008 до 2012 г. е нараснала с 
над 30% и достига до над 77% от общо произведената продукция от предприятията в 
общината. 

По данни от кадастрите на населените места терени за хранително-вкусови 
предприятия има в селата: Безводно, Бели вир, Комунига и Черноочене. 

От регистрите на КВС е видно, че в с.Пчеларово има терени за 
електроенергийно производство (3 имота с обща площ от 8.595 дка). Терените за 
пренос на ел.енергия в населените места са общо 0.318 дка. 

По данни на КВС и Кадастрите на населените места производствено-
складовите терени са в размер на 85.587 дка. Най-големи са те в с. Драганово (1 имот 
с площ от 14.6 дка), с. Даскалово (4 имота с площ от 13.475 дка), с. Соколите ( 1 имот 
с площ от 13.221 дка) с. Комунига (2 имота с площ от 10.189 дка), с. Паничково (2 
имота с обща площ от 5.160 дка). 

 
Таблица 21 – Производствени терени в Община Черноочене. 
 

Населено място 

Данни по КВС Данни от Кадастри на 
населени места общо 

дка За електро-
енергийно 

произв. 

Др.вид 
произв.-
складов 
обект 

За хран.-вкусова 
промишл. 

За др.вид произв.-
складов обект 

С.БЕЗВОДНО   0.567  0.567 

С.БЕЛИ ВИР       0.072  0.072 

С.ГАБРОВО        8.993  0.065 9.058 

С.ДАСКАЛОВО  13.475   13.475 

С.ДРАГАНОВО        14.600 14.600 

С.ЖЕНДА           0.345 0.345 

С.ЙОНЧОВО         0.723 0.723 

С.КАБЛЕШКОВО  4.706   4.706 

С.КОМУНИГА      10.189 0.236  10.425 

С.ЛЯСКОВО       1.867   1.867 

С.НОВОСЕЛИЩЕ    0.146 0.146 

С.ПАНИЧКОВО  0.174  5.160 5.334 

С.ПЧЕЛАРОВО 8.595 1.545   окт.14 

С.СВОБОДИНОВО    0.042 0.042 

С.СОКОЛИТЕ      13.221   13.221 

С.ЧЕРНООЧЕНЕ   0.866  0.866 

Общо: 8.595 54.170 1.741 21.081 85.587 
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Изводи: 
- Промишлеността е слабо застъпена в Община Черноочене 
- Потенциал за нейното развитие е селското стопанство и нарастващото му 

значение в перспектива 
- Необходимо е по-тясно и взаимно обвързване между селското стопанство, 

горското стопанство и преработващата промишленост 
Общият устройствен план на община Черноочене определя бъдещата 

локализация на промишлени предприятия при съобразяване на следните изисквания: 
- Разполагане на междуселищни производствени територии за малки и средни 

предприятия, предимно за екологично чисти отрасли, целящи стабилизиране на 
работната сила на селата 

- Използване на наличие на поземлени имоти – общинска собственост 
- Ограничаване до максимално възможна степен включването на 

висококатегорийни земеделски земи; 
- При наличие на наднормен шум или замърсяване на въздуха с правилата за 

прилагане на плана да се изискват от последващите подробни устройствени планове 
обектите да се ситуират така, че необходимият сервитут да бъде в обхвата на 
промишленото съсредоточие; 

- Осъществяване на изолационно озеленяване 
 

3.2.9. Строителство 
 
По данни от анкетирането на кметствата в Община Черноочене, обекти на 

отрасъл Строителство има в селата: Среднево, Каблешково и Черноочене. Състоят се 
от бази за производство на строителни материали – варови и бетонови центрове и др., 
необходими в строителния процес, и други дейности, като фирми за PVC дограма. По 
данни на НСИ в общината работят 4 строителни предприятия, но няма данни за обем 
продукция и дори за заета работна ръка. 

Складове за строителни материали има в селата : Среднево и Черноочене. 
Отрасълът сравнително западнал с появата на икономическата криза е жизнено 

необходим за поддържане и обновяване на населените места, инфраструктурата и 
бизнеса в общината. 

 
 
3.2.10. Търговия, ремонт на автомобили и потоциклети 

 
Като елемент на третичния сектор в икономиката, този отрасъл е застъпен в 

оптимални за общината размери. Обслужва както населението, така и бизнеса в 
общината. 

 
Таблица 22 – Търговско-складови площи и терени за обслужване на населението и 
производствата. 
 
Населено Данни от КВС Данни от Кадастри на населени места общо 
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място 

Складова 
база 

Бензиностанция, 
газстанция 

Ремонт и 
подд.на 

трансп.ср 

За 
търг..обект 
комплекс 

За 
комплекс 
за битово 

обслужване 

За 
складова 

база 

За 
др.вид 

произв.-
складов 
обект 

За 
ремонт 

и 
поддър-
жане на 
трансп. 

средства 

(дка) 

С.БЕЗВОДНО       0.097         0.097 

С.БЕЛИ ВИР               0.077     0.077 
С.БОЖУРЦИ          0.115         0.115 
С.ГАБРОВО       0.300           0.065   0.365 
С.ДРАГАНОВО           0.270     14.600   14.87 
С.ЖЕНДА                    0.345   0.345 
С.ЙОНЧОВО            0.273 0.047   0.723   1.043 
С.КАНЯК                0.104         0.104 
С.КОМУНИГА       0.851 6.812 0.772 0.151 0.751     9.337 
С.НОВОСЕЛИЩЕ             0.146   0.146 
С.ПАНИЧКОВО       0.315     5.160   5.475 
С.ПРЯПОРЕЦ    0.386     0.729         1.115 
С.ПЧЕЛАРОВО   2.995 2.019           5.014 
С.СВОБОДИНОВО       0.121     0.042   0.163 
С.СРЕДНЕВО                    3.542 3.542 
С.ЧЕРНА НИВА     0.409     0.720         1.129 
С.ЧЕРНООЧЕНЕ       5.320   0.399     5.719 
С.ЯВОРОВО          0.190         0.190 
ОБЩО: 1.095 3.846 8.831 9.026 0.198 1.227 21.081 3.542 48.846 

 
 
По данни на НСИ към него се причисляват 77 предприятия със 169 заети и 1040 

хил. лева дълготрайни материални активи. По брой предприятия този сектор е на 
първо място и за всички предходни години и заема относителен дял от близо 45 % от 
всички регистрирани фирми в общината. 

Удачно към този отрасъл се включват базите на: 
- предприятията за ремонт на битова техника (в селата: Среднево и 

Черноочене) 
- автомивка в Среднево 
- фирма за авторемонти в Среднево и др. 
ОУПО предвижда територии за търговски центрове, разположени в извън 

урбанизираната територия, както и такива в урбанизирани територии, предназначени 
за складови и производствени дейности, съобразени с опазването на земеделските 
земи. 

ОУПО определя териториални търговски зони по протежение на националните 
пътни връзки /мярка „Създаване на Икономическа зона по протежение на 
Международен транспортен коридор Общоевропейски транспортен коридор 
Хелзинки-Санкт Петербург-Москва-Псков-Киев-Любашевка-Кишинев-Букурещ-Русе-
Димитровград–проход Маказа-Александрополус (ОЕТК) 9/. 
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3.2.11. Транспорт, складиране и пощи 
 
Този икономически отрасъл е в неразривна връзка с предходния. По данни на 

НСИ в него функционират 15 предприятия, с 22 души заети и 76 хил.лв ДМА. 
По данни от анкетирането на кметствата складове за зърнени фуражи има в 

кметство Свободиново. Складове за стоки за бита има в селата Среднево и Пчеларово. 
В с. Среднево сградите на бившето ТКЗС се използват също като складове. 

Складове на дърводобива има в кметство Паничково. 
С особена важност за ОУПО, в частта на екологията е наличието на два склада 

за химически препарати – негодни за употреба в селата: Габрово (80 т) и Среднево 
(над 100т). 

Новото наименование на този отрасъл, с ново съвременно значение и 
съдържание е ЛОГИСТИКА. Състои се от проектиране, анализ, управление и 
контролиране на потоци от материали, хора и енергия. Основната задача на 
логистиката е оптималната организация на процеси, включително доставка на 
необходимите материали на точното място и време при зададени количество и 
качество с минимални усилия и разходи. 

Общинският план за развитие поставя акцент върху развитието на логистични 
центрове, като възможност за осигуряване на повече работни места. Затова се 
предвижда широк набор от мерки, вкл. стимулиране форми на публично-частно 
партньорство, участие в общинска поземлена собственост и пр. 

ОУПО предлага пространствената организация на територии за нови 
логистични центрове, индустриални паркове и технопаркове. 
 

3.2.12. Създаване и разпространение на информация и творчески 
 продукти; Далекосъобщения 

 
За този икономически отрасъл не са изнесени данни от НСИ за Община 

Черноочене, но неговото развитие в перспектива е неминуемо, особено при 
доставянето на интернет, както до обществения сектор и фирмите, така и до всеки дом 
на населението. Поради разпръснатостта на населените места доставката на интернет 
по оптична кабелна мрежа ще бъде затруднено и ще се нуждае от големи инвестиции. 

 
3.2.13. Хотелиерство и ресторантьорство 

 
Този отрасъл е пряко свързан с развитието на туризма. Според официалната 

статистика, на територията на общината няма регистрирани средства за подслон и 
места за настаняване, няма и регистрирани туристически посещения, тъй като в НСИ 
се включват категоризирани средства за подслон и места за настаняване с над 10 
легла, функционирали през съответната година. Отчетените данни по НСИ следва да 
се тълкуват изцяло в направлението ресторантьорство, което се характеризира с 
високи нива на еластичност по отношение на доходите на населението.  

По данни на НСИ, работещите предприятия в сектора са 14, с 40 д. заето 
персонал. 

По данни от анкетирането на кметствата в с. Паничково има стар сграден фонд 
хотелски тип, а в с. Пчеларово неизползваната училищна сграда се преустройва в 
хотел. Отчетено е съществуването на 1 обект-тип Мотел, също в село Пчеларово. 
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3.2.14. Туризъм 
 
Туризмът на този етап не е от значимите сектори на общината. Изключение 

прави само ловният туризъм, предпоставка за който е държавната дивечовъдна база в 
с. Женда. В територията е включен и резерват „Женда, където живеят популации на 
европейски муфлон, сърна, дива свиня, елен лопатар, тракийски кеклик и др. В 
последно време нараства популацията и от благороден елен. Предлаганите условия са 
на много добро ниво, което прави базата често посещавана и от чужденци. 

Възможносттите за използване на този ресурс са свързани най-вече с: 
 Включване на съществуващия туристически продукт в програмата на 

туроператорските фирми в област Кърджали, неговото по-активно промотиране и 
осигуряване на туристическа инфраструктура 

 Създаване на екопътеки и маршрути – пешеходни, за конен спорт, бъгита и 
др. чрез трасиране, маркировка, информационни табла, изграждане на съоръжения за 
достъп до туристическите обекти в региона. По данни от анкетирането на кметствата 
туристически пътеки има само в землищата на с. Безводно и с. Женда, а туристически 
заслон само в с. Безводно. 

 Предвиждане на нова транспортна комуникация между с. Безводно и 
Община Баните , с цел развитието на с. Безводно като курортно селище в близост до 

минерални извори и екотуризъм. 
Районът Женда, Безводно и Соколите се очертава като основен център за 

развитие на туризъм, благодарение на местоположението, природните дадености на 
територията и наличните културни и природни забележителности. 

 
Анализ на туризма и перспективи за развитието му: 
 
 Силни страни: 

 Наличие на богати водни ресурси 
 Наличие на резерват „Женда” 
 Голям дял на горския фонд – 59.49 % 
 Наличие на културно-историческо наследство и природни забележителности в 

селата: Безводно,  Черноочене, Душка, Габрово, Женда, Житница, Комунига, Ночево, 
Пчеларово, Петелово, Соколите, Свободиново, Войново и Бели вир. 
 

 Слаби страни: 
 Слаборазвита инфраструктура 
 Ниска образованост на населението 
 Недостатъчен собствен бюджет за осъвременяване на инфраструктурата 
 Лошо техническо състояние на общинската пътна мрежа 

 Заплахи: 
 Зависимост от външно финансиране 
 
 Възможности, осигурени от ОУПО: 
 

1) Развитие на транспортната инфраструктура 
2) Осъвременяване на туристическата инфраструктура 
3) Осигурени терени за осъвременяване на инфраструктурата  
4) Формирани зони за отдих около язовирите и микроязовирите  
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5) Увеличаване дела на курортните гори и горски паркове за сметка на горите със 
стопанско предназначение 

6) Създаване на условия за пълноценно използване на термичния потенциал на 
термоминералните води от съседните общини (Община Баните и Община Минерални 
бани) чрез предвиждане за изграждане на транспортна комуникация между с. 
Безводно и Община Баните  

7) С устройствените правила и нормативи се осигурява в максимална степен 
социализацията и опазването на всички ценни природни и антропогенни дадености – 
природозащитени обекти и културно-историческо наследство 

8) Развитие на териториите, подходящи и привлекателни за разполагане на 
инфраструктура, обслужваща отдиха . 

9) Развитието на инфраструктурата на търговията, услугите и спорта в 
локализационен аспект отчита териториалното разположение на туристическа и 
курортна активност в и извън общинските граници, а така също и преминаващите 
магистрали и други републикански пътища, с оглед увеличаване на обслужвания 
контингент, в т.ч. и транзитните потоци 

10) Развитие на транспортната и друга техническа инфраструктура, осигуряваща 
качествено обслужване на туристическите обекти и на населените места и селищните 
образувания за настаняване и друго обслужване на туризма и отдиха, както и с 
курортните дестинации в и извън границите на общината. 

11) Определяне приоритетите и последователността на реализацията на 
предвидените в плана мероприятия с публичен характер, основно – за доизграждане и 
модернизация на техническата инфраструктура, като включва в критериите 
потенциалът на отделните населени места, селищни образувания или обекти като база 
и стимулатори за развитие на рекреацията и туризма 

12) Определяне рекреационните ресурси на общината 
13) Определяне рекреационните капацитети и урбанистичните натоварвания  

 
4. ТЕРИТОРИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

4.1. Местоположение, граници и регионални проблеми 
 
 Община Черноочене е разположена  в северозападната част на Кърджалийска 
област и граничи с общините Кърджали и Ардино. В западната и северната си част 
общината има общи граници с община Баните от Смолянска област и с общините 
Асеновград и Първомай от Пловдивска област, докато на север-североизток граничи с 
общините Хасково и Минерални бани от Хасковска област.  
 

4.2. Природо-географски условия 
 
 Във физикогеографско отношение общината попада в Преспанския дял на 
Родопите. 
 Природо-географските и социално-икономически параметри на общината 
определят възможностите за нейното развитие в областта на екологичното земеделие 
и животновъдство, включително алтернативни земеделски производства.  
 Общината заема площ от 327,1 км2, което представлява 10,2 % от 
Кърджалийска област.  
 Съставена  е  от 51 села, от които единствено село Комунига е с население над 
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1000 души. Общинският център е село Черноочене (345 души).  
 

4.3. Релеф и геоморфология 
 

Община Черноочене е разположена в севсерните части на Източните Родопи в 
малка котловина на 15 км в северозападна посока от град Кърджали. Релефът е ниско 
планински до хълмист. Средната надморска височина е 645м2, при денивелация от 240 
м. Най-високи върхове са вр.”Чиляка” - 1459 м над село Безводно, вр.”Казлъчерпа” - 
1096 м при с.Паничково и вр.”Маста тепе” - 843 м над с.Бели вир. Сред тях са 
образували дълбоко врязани долини р.Перперешка, р.Боровица и техните притоци. 
Има няколко изкуствени по-големи водоеми - яз.”Боровица”, яз.”Даскалово 1”, 
яз.”Даскалово 2” и яз.”Пчеларово”. Първият се използва за питейно – битово 
водоснабдяване на селищата от общините Кърджали, Момчилград и Джебел. Другите 
се използват за напояване на земеделски земи.  
 

4.4. Климат  
 
 Общината попада в Южнобългарската климатична област и по-точно в 
Източно-родопския климатичен район, повлиян от топлото Средиземноморско 
влияние. Зимата е сравнително мека. Минимални температури през зимните месеци 
са сравнително високи. Лятото е слънчево и горещо, като максималните температури 
достигат до 40 градуса. Средната зимна температура е около 1°C, а през лятото - 24°C 
. Средната годишна температура се движи в границите 11°- 13° градуса. Валежите са 
около 680 мм годишно, предимно от дъжд. Поради южното положение на общината 
голяма част от зимните валежи падат във вид на дъжд или дъжд и сняг, тогава е и 
техният максимум (197мм). Минимумът на валежите е през лятото (143мм).  
 

4.5. Почви  
 
 Климатичните условия, геоложката основа и растителната покривка са причина 
за формирането на няколко вида почви. Най-голямо разпространение имат канелените 
горски и кафявите горски почви. Срещат се още алувиално-ливадни почви и 
рендзини. 
Най-разпространени са канелените почви, срещат се и кафяви планинско-горски 
почви, които се отличават с маломощен до средномощен хумусен хоризонт. По 
поречията на реките има планинско-ливадни и алвиално-ливадни почви, подходящи за 
отглеждане на зеленчуци и овощни култури, фъстъци, технически култури.  
 Канелените и планинските горски почви са водопропускливи, характеризират 
се с маломощен хумусно-алувиален слой и са подходящи за отглеждането на 
топлолюбиви интензивни култури като слънчоглед, тютюн, лозя и трайни насаждения.  
 Съществен недостатък е факта, че в районите на разпространението им 
ерозионните процеси са засилени. За развитието на ерозия допринасят и относително 
голямото вертикално разчленение на релефа и обезлесяването на значителни участъци 
от горите. Така почвената ерозия и естествената киселинност на почвите 
представляват най-значимия екологичен проблем за общината.  
 Силната ветрова и водна ерозия оказва неблагоприятно влияние върху 
развитието на селското стопанство, като решението на проблема се състои в 
регулярни мероприятия по залесяване.  
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 Райони с повишено внимание за свлачища са около пътищата край с.Женда, с 
Бедрово и с.Каняк, но тези зони са с малък мащаб.  
 
Таблица 23 – Баланс по основна категория на почвите на ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ 
 

Категория Брой имоти Площ в дка. 

  4787 203233.15 

I 1            0.132 

II 1       0.5 

III 183     604.96 

IV 1046    2685.967 

V 2685 7688.45 

VI 2520   6286.476 

VII 1991   6417.147 

VIII 9100 35354.781 

IX 12104 63021.584 

X 445 1808.017 

Общо: 34863 327101.164 

 
 

4.6. Гори  
 

 По -голямата част от територията на общината е заета от гори .Западните, 
югозападните и по-голяма част от южните й зони  попадат в двете защитени 
територии  на „Натура 2000“. 
 Горите заемат 59,49% от територията на общината. Горската растителност е 
представена от: 
 
Таблица 24 – Дървестни видове 
 

  иглолистни широколистни  
1 Бял бор Зимен дъб 
2 Черен бор Благун 
3 Смърч Цер 
4 Обикновена ела Червен американски дъб 
5 Атласки кедър Бук  
6 Зелена дулгаска ела Габър 
7 Пондерозки бор Келяв габър 
8 Веймутов бор Акация 
9 Морски бор Върба 
10  Топола 

 
 
  Горските масиви имат важно санитарно-хигиенно, защитно, водноохранно, 
естетическо и екологично значение за общината.Те ще имат голямо значение, както за 
икономиката на общината, така и като естествен ландшафт, потенциал за развитие на 
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различни отрасли на отдиха, туризма и спорта, които ще допринесат за 
стабилизирането на общинската икономика. 
 

4.7. Ландшафт 
 

 Ландшафтната оценка изразява резултатът от взаимодействието на природните 
и антропогенни компоненти на разглежданата територия. 
 Съгласно ландшафтното райониране на страната, община Черноочене попада в 
Източния Родопски ландшафтен район. 
 Характерната особеност на района е хълмистият терен със заоблени била. 
Резките и остри форми на релефа се срещат по рядко и нямат ландшафтно 
образуващо значение. 
 В резултат на комплексната оценка на естетическите качества на отделните 
компоненти и елементи, формиращи ландшафта на разглежданата територия, бихме 
могли да я определим като такава с висока комплексна оценка и територия със средна 
оценка на ландшафта. 
 Териториите с висока оценка включват предимно горския фонд, който заема 
59,49% от територията на Общината. Особенно внимание заслужават : 
-язовир „Боровица”,   
 резерват „Казълчерпа”,  
 природните забележителности „Боровете”,  
 еловите находища край селата Мурга и Женда,  
 водопадите край с. Безводно, връх „Чиляка”и др. 

 Тук влизат и защитените територии от „Натура 2000” за птици. 
 Със средна оценка на ландшафта са териториите в северороизточната част на 
общината, обхващаща селскостопанските площи. Една част от тях са необработваеми, 
като: мери, пасища, ливади и пустеещи земи. Визуално, присъствието на изоставената 
обработваема земя е забележимо. 
 Тази оценка изключва териториите – части от землищата на селата: Даскалово, 
Габрово и Лясково, където горският фонд има значително присъствие. За повишаване 
на оценката допринасят с присъствието си на тази територия язовири, поречието на 
р.Перперешка с притоците си и хълмистият терен с живопистните си панорами. 
 За формиране на ландшафта в Общината особенно значение имат и 
антропогенните фактори. 
 Благоприятните климатични условия са довели до възникване на мрежа от 
селища, повечето от тях махали, живописно разположени в местния ландшафт. 
Всички са с нискоетажно застрояване, за фамилно жилищно обитаване. 
 Средноетажно строителство има в Общинския център. В по големите населени 
места на разглежданата територия като селата: Комунига, Габрово, Даскалово 
Пчеларово и др. има обосоибени производствени терени / предимно в бившите 
стопански дворове/. 
 Елемент на антропогенния ландшафт е и проведената пътна мрежа. 
Изграждането  на общинската пътна мрежа  в много от случаите е в силно раздвижен 
терен, което е довело до създаването на неугледни пътни участъци с обрушвания, 
подровени брегове и свлачища. Те са съществен фактор за възникване на екологични и 
устройствени проблеми. 
 За подобряване ландшафта на главната пътна мрежа в района , особенно в 
участъците на неурбанизираните територии – между селата Комунига и Габрово; 
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Комунига – Новоселище - Черна нива;  Петелово – Пчеларово и Черноочене – до 
границата на Общината,ОУП предвижда да се изготвят ландшафтни устройствени 
проекти за свързване на отделните островни територии помежду им. Задачата им е 
също да повишат и подобрят природните качества на ландшафта в тези участъци и да 
създадат екологични коридори между населените места и околните екологични 
мрежи.Използваната растителност трябва да бъде съобразена с околния ландшафт, да 
не бъде в противоречие с него, а да подчертае създадения ланшафтен облик на 
дадената зона.Това не изключва възможността да се използват и трайни насаждения. 
 Реките и язовирите със своето присъствие, обогатяват визуалния ландшафт, а 
някои от тях биха могли да се използват за нуждите на отдиха. Подходящи за тази цел 
са язовирите при селата Даскалово Минзухар и Пчеларово. Доброто им озеленяване, 
както и това на яз. „Боровица” ще възстанови единството им с околната среда, ще 
предотврати ерозията и затлачването им. 
 Елементи на антропогенния ландшафт са и паметниците на културно 
историческото наследство. На територията на община Черноочене те са значителни и 
съчетани с природната среда са добър потенциал за развитието на туризма. 
 От особенно значение за подобряване на ландшафта са горите в Общината. За 
тяхното състояние основна е ролята на лесоустройствения проект. Участието на 
голяма част от горите в Дивечовъдно ловно стопанство, предопределя и начина им на 
стопанисване. Това не изключва необходимостта от провеждане на редица 
мероприятия, свързани с ландшафтната организация със задача разнообразяване и 
обогатяване на ландшафтната среда. Това се отнася и за предложените в проекта 
лесопаркове и гори за рекреация. 
 Съществувашите  насаждения са относително едновъзрастови и с еднообразна 
структура на дървостоя. За тяхното разнообразяване в колоритно и структурно 
отношение е необходимо да се извършат съответните залесявания и реконструктивни 
сечи. Видът, начинът и размерите на тези мероприятия следва да бъдат съобразени с 
конкретните условия, състоянието на насажденията, техния характер и естетически 
изисквания. 
 При това трябва да се има предвид, тези преобразования да бъдат в хармонично 
съчетание с ландшафтния облик на зоната в която се извършват.    
 За Дивечовъдното ловно стопанство те трябва да бъдат съобразени с 
необходимостта от подобряване и увеличаване на дивеча. 
 Съществен елемент за горите е и ландшафтното оформяне на откритите 
пространства, високопланинските пасища, горските поляни и други незалесени места. 
Най често те имат еднообразен характер. Необходимо е чрез засаждане на нови 
насаждения, единично или групово, да се създаде повече живописност и колорит в 
покрайнините. 
 За по доброто включване на населените места в ландшафта е необходимо по 
активно навлизане на растителността в селищата. Необходимо е и строго спазване на 
правилника  за приложение на Закона  за защита на природата, относно строителните 
дейности около населените места. 
 Опазването и развитието на ландшафта  има голямо екологично значение и ще 
удовлетвори  планирането на  Националната екологична мрежа по „Натура 2000”, 
както и ще осигури опазването и обогатяването на биологичното разнообразие. 
 

4.8. Води  
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 В землището на община Черноочене са разположени 52 микроязовира, които се 
използват предимно за селскостопански нужди. От значение в регионален мащаб е яз. 
Боровица, който е основен източник на питейна вода за общините Кърджали, 
Момчилград и Джебел. През територията на общинския център преминава река 
Перперешка, която е приток на р. Арда и се използва, както за питейни, така и за 
селскостопански нужди.  
 Райони с повишено внимание за наводнения се набелязани по поречието на 
р.Перперешка край с.Бърза река и с.Даскалово. Застрашени зони има и по поречието 
на р.Боровица в околностите на с.Войново, с.Кадънка, с.Бакалите и с.Боровско.  
 На територията на общината не са открити и разработени полезни изкопаеми с 
регионална или национална значимост.  
 

4.9. Хидрология и хидрография 
 

В хидроложко отношение разглежданият район попада в област със 
Средиземноморско климатично влияние, с дъждовно подхранване и слабоустойчиво 
фазово разпределение на оттока. 

Хидрографската мрежа в района е сравнително добре развита. Територията е 
набраздена от множество долове, спускащи се по склоновете на планинските масиви.  
Гъстотата на речната мрежа е от 1,0 до 1,5 km/km2. Модулът на годишния отток е от 
10 до 15 l/s/km2 в по-ниските части от територията на региона, а в по-високите - до 20 
l/s/km2.  

Главна отводнителна артерия в района е р.Перперек.  
Река Перперек не пресъхва, но притоците и другите по - малки реки, през 

лятно-есеннния сушав период, имат средна продължителност на пресъхване - 45¸75 
дни. Средногодишната температура на речните води е 8¸12°С. 

Периодът на пълноводие за разглеждания район е слабоустойчив. През този 
период се оттича 70 – 80 % от годишния отток. Средна дата на настъпване на 
пълноводието е през декември, а датата на завършването му – през месец май. 
Продължителността му е около 7 месеца.  

Периодът на маловодие има продължителност 4 месеца. През този период се 
оттичат 1 – 3 % от общия обем на оттока. Маловодието настъпва през юли и завършва 
през октомври. 

 
4.9.1. Геоложки и хидрогеоложки условия на територията на община 

Черноочене 
 

Районът на община Черноочене е изграден основно от седименти с палеогенска 
възраст. 

 
 

 Палеоген 
 

Палеогенските скали (седименти и вулкански) изграждат източната, северната и 
южната част от подложката на Боровишката вулкано-тектонска депресия, както и 
нейната централна част. 

Палеогенът в района на община Черноочене се състои от набор 
литостратиграфски единици характерни само за по-долните части на палеогена на 
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Източните Родопи. Представени са скални задруги, принадлежащи на две 
хроностратиграфски диапазона - еоцен и олигоцен. 

 
 Еоцен 

 
Брекчоконгломератна задруга (2Рg23) 
 
Тя заема основната част на палеогенския профил (около селата Планината, 

Рибен дол, Две тополи, Малко крушево, Русалско, Боровица, Пъдарци). Относително 
големи площи са заети от задругата в източно от с. Габрово.  

Задругата заляга трансгресивно и дискордантно върху кристалинния цокъл или 
допира до него по тектонски линии. В района на село Габрово се разполага върху 
седиментите с вероятна палеоценска възраст. Тя се покрива нормално от въгленосно-
песъчливата задруга, като между двете задруги се наблюдава преход. На места обаче 
те се допират по тектонски линии. Характерни белези на брекчоконгломератната 
задруга са: слаба сортировка, неясна, груба слоистост (хоризонтална и коса), 
характерен червеновиолетов цвят на свързващата маса и червената глазирана 
повърхност на някои късове. Задругата е представена от брекчоконгломерати, 
конгломерати и пясъчници. 

Главните скални разновидности са брекчоконгломератите и конгломератите. 
Общо отложенията на брекчоконгломератната задруга могат да бъдат характерни като 
пролувиално-алувиални. 

Дебелината на задругата силно варира от 30-40 до400m. 
 
Въгленосно-песъчлива задруга (3Рg23) 
 
Въгленосно-песъчливата задруга заляга нормално и с постепенен преход върху 

брекчоконгломератната задруга. На места тази граница е тектонска. Покрива се 
нормално от мергело-варовиковата задруга или трансгресивно от материалите на 
първия среднокисел вулканизъм. Някъде този контакг е тектонски.  

В основата на въгленосно-песъчливата задруга при селата Габрово и Лясково се 
наблюдава пачка от дребночакълни конгломерати, едрозърнести полимиктови 
пясъчници, песъчливи глини, алевролити, алевролитови глини, въглищни шисти, 
въглища и битуминозни шисти. Цветът на скалите варира от сив, тъмносив до черен. 
При с. Габрово в пачката са установени три въглищни пласта с дебелина от 0,4 до 2,5 
m и с високо пепелно съдържание. 

Конгломератите са с лоша сортировка. Късовете са от: гнайси, амф, 
кварцмонцонити, кварц.  

При с. Даскалово са установени още: андезити, червеновиолетови мергели, 
туфи и други късове, които са характерни за Средногорската зона. 

Най-отгоре лежи пачка, подобна на основната, изградена от песъчливи глини, 
алевролитови глини, въглищни глини и въглища (“Втори въгленосен хоризонт). 
Цветът на скалите варира от сив през тъмносив до черен. Само около с. Пчеларово и 
с. Габрово в пачката има три въглищни пласта, въглищата в които са високопепелни. В 
хоризонтална посока въглеобразуването е твърде непостоянно, поради което 
перспективността е малка. 

 
Мергелно-варовикова задруга (4Рg23 ) 
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 Мергелно-варовиковата задруга има широко разпространение в района на 
община Черноочене, но като относително малки петна и ивици. Образуването и е 
отражение на смяната на условията в приабонския басейн от континентални в морски.  

В болшинството случаи мергелно - варовиковата задруга заляга нормално с 
бърз литоложки преход върху материалите на въгленосно-песъчливата задруга. В 
задругата се отделят две пачки, варовита и мергелна, които се заместват в 
хоризонтална посока. Варовитата пачка се изгражда от органогенни, рифови 
варовици, които са с масивна текстура, дебелопластови или в много случаи без 
напластяване. Цветът им е сив, сивобял или кремав. На места във варовиците и 
особено в основата им се наблюдава обогатяване с грубопесъчлив или чакълен 
компонент, произвеждащ от метаморфния цокъл. Мергелите са сиви до сивожълти, 
тънкопластови с алевропелитова структура. Поради рифовия характер на задругата 
дебелината й силно варира от 0 до 100-120 m. 

 
Задруга на първи среднокисел вулканизъм (5Рg23) 
 

 Задругата изгражда периферията на Североизточнородопското грабеновидно 
понижение или на Боровишката вулканотектонска депресия и участвува в т.нар. 
докалдерен комплекс. Отложенията на задругата регистрират един нов етап в 
развитието на Източнородопското палеогенско понижение - това е началото на 
цикличния вулканизъм, когато се изливат огромни количества средно-кисела лава и се 
образуват разнообразни пирокластити и смесени вулканогенноседиментни скали. 

В района, задругата е представена от: олистостромна пачка, римична пачка, 
андезити, латити, абсарокити и микрогабродиорити (Караманска интрузия). 

В основата на задругата се отделя самостоятелен подхоризонт- олистостромна 
пачка (5/1Рg23). Нейното разпространение не е повсеместно и е развита в участъка на 
селата Дядовско, Даскалово, Комунига докъм устието на р.Боровица. Ивица от нея 
може да се проследи около с.Патица,  около с.Стремци  и на юг откъм с.Болярци и 
с.Орешица. 

Освен преотложените варовици се наблюдава и начало на рифообразуване. При 
с.Дядовско и с.Даскалово блоковете от кристалинния цокъл достигат до 400-500 m3 

Дебелината на олистостромната пачка варира силно и достига до 150 m. 
Друга закономерност е, че докато на запад от р.Боровица са представени 

предимно пирокластити, то на изток постепенно този компонент намалява и 
пирокластитите се заменят от нормални седименти или последните алтернират туфи и 
туфити. В участъците на изток от р.Боровица пачката е предимно ритмична, а отделни 
части от нея носят много от белезите на флиша. В тази връзка на много места в 
пачката се наблюдават подводни свличания и вътрешноформационни гънки. 

Общата дебелина на задругата на първия среднокисел вулканизъм варира, но 
достига 700 m. Възрастта на скалите от задругата на първи среднокисел вулканизъм е 
горноеоценска (приабонска) и с многобройна фауна.  

 
 Олигоцен 

 
Задруга на втори кисел вулканизъм (8Рgз) 
 
Задругата лежи върху материалите на първия среднокисел вулканизъм, 
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задругата на първия кисел вулканизъм и задругата на втория среднокисел вулканизъм. 
Покрива се от Ахматовската свита около с. Паничково и с. Татарево и се 

пресича от латитите на третия среднокисел вулканизъм и от тела и дайки от т.нар. 
дайков комплекс (латити, риолити, трахириолити и кварц-трахити). 

 
Пачката на риолитовите и риодацитовите туфи (8/2Рgз) съставя съществена 

част от обема на задругата и заема големи площи. 
В най-югоизточния край, както и в долното течение на р. Боровица, пачката е 

представена изключително от туфи с витрокластична, кристаловитрокластична и 
литокристаловитрокластична структура. Общата дебелина на пачката в описания 
район е 150-200 м. 

В самата Боровишка вулканотектонска депресия пачката на туфите изгражда 
голяма част от калдерния комплекс. Дебелината на туфите от калдерния комплекс е 
500-600 м. 

Риолитите и трахириолитите (8μPg3) образуват огромен сложен покров, 
дълбоко разкъсан от ерозионната мрежа на р.Боровица. Площта, която заема сега, е 
повече от 140 kм2. Дебелината му варира от 150 до 300 м. Вулканските скали са 
левкократни, сивобели, кремави или розови, често с призматична напуканост. 
Текстурата им е масивна, флуидална или сферолитова, а структурата - порфирна по 
кварца, санидина, биотита и амфибола. 

Дебелината на задругата варира, но в центъра на депресията вероятно 
надминава 1 000 м. По геофизични данни сумарната дебелина на вулканитите от 
централната част на Боровишката вулканотектонска депресия (калдера) достига 1800-
2000 м. 

За различни видове кисели скали от Боровишката вулканска област се фиксира 
възрастов диапазон 33,5-31,5 млн.години. 
 

4.9.2. Хидрогеоложки условия в района 
 
Хидрогеоложките условия в региона са следствие на съществуващите геоложки 

и тектонски условия. Тези условия определят формирането на различни типове 
подземни води, привързани към различните литосратиграфски единици.  

 
Подземни води в палеогена 
 
В Източнородопския масив преобладават палеогенските скали, 

характеризиращи се с малка водообилност, дълбоко дренирани от речно - овражната 
система. Водата в тези скали е чисто пукнатинна и излиза на повърхноста под 
формата на многобройни малодебитни извори (0.01 - 3.00 л/сек). По - голямата част от 
малките извори при засушаване пресъхват.  

Пукнатинните води тук са пресни и имат основен източник на подхранване - 
валежите. 

 
Подземни води в кватернера 
 
Кватернерът в района на община Черноочене е представен от алувиалните 

наслаги на реките Перперешка и по - малките - Пчеларовска река, Дюлгердереси, 
Айля дере и Коджа дере. В тях е формиран безнапорен грунтов поток, чието ниво е в 
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пряка зависимост от нивата в реките. Това са така наречените порови води. 
Подхранването на кватернерния водоносен хоризонт е основно от речни води и в 
много по - малка степен от инфилтрирани валежни води и подхранване от съседни 
водоносни хоризонти /палеогенски и протерозойски/. 

Кватернерният водоносен хоризонт е най - перспективен източник на пресни 
подземни води за водоснабдяване. Поради тази причина в кватернерния водоносен 
хоризонт са изпълнени основните водоизточници, с които се осигуряват по-големи 
водни количества за питейно-битово водоснабдяване на Черноочене, Комунига и 
други по-малки населени места. За петдесет годишен период, откакто се водят 
организирани наблюдения не са настъпили сериозни промени в хидрогеохимичната 
обстановка и изменение на химическия състав на подземните води. 
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ГЕОЛОЖКА  КАРТА    М1:100000 

 
 
 

Фиг.13 
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4.9.3. Водовземни участъци за питейно-битово водоснабдяване на 
населените места в обхвата на общината 
 

Питейно-битовото водоснабдяване на селищата от община Черноочене се 
осъществява от локални водоизточници. Причината за това е липсата на условия за 
изграждане на водоснабдителна система за генерално водоснабдяване на всички 
селища. Водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване са важна част при 
определяне на предназначението на териториите в общината, тъй като в част от тези 
територии попадат санитарно-охранителни зони. Това са най-вече пояси II и III, в 
които се прилагат определени забрани и ограничения, като дейности.  

На територията на община Черноочене се намират двадесет и две кметства, за 
които основен проблем е тяхното водоснабдяване. Голяма част от тях са 
неконцентрирани, а са съставени от няколко махали, които са пръснати. 

В обхвата на общински център Черноочене са включени селата Вождово, 
Бостанци, Ябълчени, Божурци, Нови пазар, Каблешково, Пряпорец и Среднево. 

Основният водоизточник, от който се водоснабдяват тези населени места е 
хоризонтален дренаж с дължина 395 m, изпълнен в съвременната тераса на  река 
Перперешка  на около 1,0 km западно от Ябълчени. От този дренаж се водоснабдяват 
населените места Черноочене, Каблешково, Пряпорец, Среднево и Драганово. Село 
Железник се водоснабдява от четири каптирани извора. Село Вождово и Ябълчени се 
водоснабдяват също от каптирани извори. 

Село Дядовско  се водоснабдява от три каптирани извора и един тръбен 
кладенец, който се използва за водоснабдяване на махалите „Незабравка” и „ 
Ябълковец”.   

Водоснабдяването на село Даскалово се осъществява от три каптирани извора, 
като третия е включен в експлоатация през 2009 година за допълнително 
водоснабдяване на селото, а от каптаж „Черновеждица” се водоснабдява  махала 
„Черновеждица”. 

Село Лясково се водоснабдява от четири каптирани извора и един тръбен 
кладенец. Каптажи 1 и 2 се намират североизточно от селото, каптаж 3 – югоизточно, 
а каптаж 4 – югозападно от него. Каптираните извори осигуряват по-голямата част от 
необходимото водно количестово за водоснабдяване на селото – през сушав период 
около 0,50 l/s, a през влажния – около 1,10 l/s. Останалото количество – около 0,2 l/s, 
се осигурява от тръбния кладенец, разположен в местност „Юртлук”, южно от село 
Лясково. 

За водоснабдяване на село Габрово са включени три водоизточника, 
разположени в два различни водовземни участъка, наречени условно участък I, където 
е разположена помпена станция (ПС 1) и участък ІІ – с ПС 2.  

През седем месеца от годината (декември – юни) необходимото водно 
количество за водоснабдяването на с.Габрово се осигурява от един каптиран извор и 
един тръбен кладенец. Каптираният извор се намира във водовземен участък І (на ПС 
1) на с.Габрово и е на около 1,2 km югоизточно от центъра на селото. Този извор 
дренира води, формирани в палеогенските пясъчници на въгленосно-пясъчниковата 
задруга и извира на контакта с палеогенските мергели.  Той е проучен през 1973 г., а 
водовземното съоръжение е изградено през 1975г.  

Тръбният кладенец се намира във водовземен участък ІІ или на площадката на 
ПС 2, на около 370 m южно от центъра на селото. Същият е с дълбочина 48,00 m и 
водоприемна част, заложена в палеогенския водоносен хоризонт. 
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В периода юли – ноември, когато дебита на каптажа достигне минимума си, 
водните количества подавани от тръбния кладенец и каптажа за водоснабдяване на с. 
Габрово не достигат и е необходимо да се подава допълнително водно количество. По 
тази причина е решено да се включи и втори тръбен кладенец, направен във 
водовземен участък І. 

Вторият тръбен кладенец е с дълбочина 50,00 m и водовземната му част е 
заложена в палеогенския пукнатинен водоносен хоризонт. Намира се на около 1100 m 
източно от кладенеца във водовземен участък II. 

Село Комунига се водоснабдява от три каптирани извора, намиращи се на около 
1,5 - 2 км източно от селото с дебит около 1.35 - 2,2 л/сек, един тръбен кладенец и 
хоризонтален дренаж. 

През 1991 год. е изпълнен, от “Водоканалпроект” Пловдив, един тръбен 
кладенец с дълбочина 52 m, предназначен за допълнително водоснабдяване на 
с.Комунига. Същият е разположен 500 m южно от водоема на селото.  

През 1996 година е проведено допълнително инженерно - хидрогеоложко 
проучване. Същото е проведено в проучвателен  участък, разположен на  около 2 км  
западно от  с.Комунига,  в местността “Айля дере”, на 250 м северно от шосето за 
с.с.Женда и Безводно. В резултат на проучването е изпълнен съвършен хоризонтален, 
потопен дренаж с дължина 130 м. Събирателната шахта е под формата на шахтов 
кладенец с диаметър Æ 3,0 м с тръбна част във водоупора. 

Село Стражница се състои от Горна и Долна махала. Водоснабдяването на 
селото се осъществява от два каптирани извора и един тръбен кладенец. Каптиран 
извор 1 водоснабдява Долната махала. Каптиран извор 2 се намира на такава кота, че 
покрива само ниската зона на Горната махала. Тръбния  кладенц  е изграден през 2006 
год. и е предназначен  за високата част на Горната махала на селото. 

  За водоснабдяване на село Свободиново са включени един каптиран извор и 
един тръбен кладенец. С водата от каптирания извор се водоснабдява ниската зона на 
селото. Останалата част от селото се водоснабдява от тръбния кладенец. 

Село Минзухар се водоснабдява от един хоризонтален дренаж, изпълнен в 
терасата на р.Коджа дере, ляв приток на река Перперек. Разположен е на около 0,4 км 
южно от крайните контури на село Ястреб и на 2 км южно от село Минзухар.  

Село Бели вир се състои от три махали – Бели вир, Сухино и Повиен. И трите 
са водоснабдени от каптирани извори, разположени южно от отделните махали.  

Село Пчеларово се водоснабдява от един дренаж и два каптирани извора. 
Дренажът е изпълнен в подножието на язовирната стена на яз.„Пчеларово”, 
предназначен за мелиоративни цели. Освен дренажа за водоснабдяване на селото се 
използват и два каптирани извора – „Калфян” и „Лясково”, разположен в землище на 
село Лясково. 

Селата Житница и Водач се водоснабдяват от един каптиран извор, разположен 
източно от село Водач, на който е изградена  ПС „Житница – Водач”, и един тръбен 
кладенец, разположен в близост до помпената станция. 

Останалите населени места в обхвата на община Черноочене се водоснабдяват 
от малодебитни местни водоизточници. 

Подземните води, експлоатирани с водовземните съоръжения са акумулирани в 
палеогенските седименти, които са част от подземно водно тяло „Пукнатинни води – 
Източно Родопаски комплекс” с код BG3G00000Pg028.  
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4.10. Забрани и ограничения на териториите ,служещи за пояси І, ІІ и ІІІ 
на СОЗ 

 
В съответствие с изискванията на Наредба No.3 от 2000 г. на МОСВ около 

вододобивни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване се организират три зони 
(пояси) за санитарна защита (СОЗ) — пояс I (за строга охрана), пояс II (срещу 
биологични, бързоразпадащи се и силносорбируеми химически замърсители) и пояс 
III (срещу стабилни несорбируеми химически замърсители). 

Пояс I има за цел защитата на самите водовземни съоръжения (повърхностни и 
подземни) като предотврати външния достъп до тях. 

Границите на пояси II и III най-общо се оразмеряват в съответствие с 
хидрогеоложките и геоморфоложки условия, и режима на експлоатация на 
съоръженията. 

В границите на пояси II и III следва да бъдат наложени ограниченията и 
забраните предвидени в Приложения № № 1 и 2 към чл.10, ал.1 от Наредба №3/2000.  

Границите на санитарно-охранителните зони – пояси II и ІІІ на водовземните 
съоръжения са нанесени  на топографска основа в М 1:25000. 

 
Забрани и ограничения в границите на санитарно - охранителните зони (СОЗ) 
около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване 
от повърхностни води 

 
За водоснабдяване на населените места на общините Кърджали, Момчилград и 

Джебел се ползват повърхностните води на яз. Боровица, намиращ се на територията 
на община Черноочене. 

Забрани: 
 
В пояс I се забранява: 
-Всички дейности, с изключение на дейностите, свързани с добива на 

повърхностна вода, поддръжка на водовземните съоръжения и експлоатация на 
охранителната зона; 

-Достъп на лица, с изключение на лицата, свързани с експлоатацията на 
водовземните съоръжения и на охранителната зона, като и на представители на 
контролните органи; 

-Трайни инвестиции, промени на предназначението на земята или изключване 
от горския фонд. 

-Разрешават се дейности, свързани с изпълнението на противоерозионни, 
залесителни и отгледни горскостопански мероприятия, които се изпълняват без да 
увреждат водоизточника, водовземните и измервателни съоръжения и не влошават 
качествата на водите. 

 
В пояс II се забранява: 
-Създаване нови и разширяване на съществуващи селищни територии за 

постоянно и сезонно ползване без изградени канализационни и пречиствателни 
съоръжения, съответстващи на техническите изисквания; 

-Използване на терена за нови или съществуващи гробища за нови погребения; 
-Полагане на тръбопроводи, провеждащи нефт и други вредни или токсични 

вещества; 
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-Изграждане сервизи, автомивки и паркинги; 
-Изграждане съоръжения и промишлени дейности, водещи до повишаване 

съдържанието на еутрофизиращи вещества във водата; 
-Изграждане на подземни резервоари и хранилища за опасни вещества; 
-Изграждане на животновъдни ферми (без свинекомплекси); 
-Свинекомплекси; 
-Наторяване с течен оборски тор; 
-Къмпинги и ваканционни лагери, почивни станции и други подобни извън 

населените места попадащи в пояс II съгласно Решение №3 на Басейнов съвет; 
-Ползване на въздухоплавателни средства за разпръскване на торове и 

пестициди; 
-Ползване на плавателни средства с двигател с вътрешно горене; 
-Пране с химически препарати и избелващи вещества. 
 
В пояс III се забранява: 
-Полагане на тръбопроводи, провеждащи нефт и други вредни или токсични 

вещества; 
-Изграждане на подземни резервоари и хранилища за опасни вещества; 
-Свинекомплекси; 
-Ползване на въздухоплавателни средства за разпръскване на торове и 

пестициди; 
-Пране с химически препарати и избелващи вещества. 
 
Ограничения: 
 
В пояс II се ограничава 
-Добив на подземни богатства; 
-Изграждане на надземни и подземни строителни съоръжения с изключение на 

реконструкция и модернизация на основните водоснабдителни съоръжения; 
-Прокарване на пътища и магистрали; 
-Наторяване с оборски тор и/или компост; 
-Наторяване с неорганични торове; 
-Използване на препарати за растителна защита; 
-Изграждане на силажни ями; 
-Напояване и наторяване с отпадъчни води; 
-Промишлено риборазвъждане; 
-Изсичане на гори с изключение на отгледна сеч; 
 
В пояс III се ограничава 
-Добив на подземни богатства; 
-Изграждане на животновъдни ферми (без свинекомплекси); 
-Ползване на плавателни средства с двигател с вътрешно горене. 
 

Ограничения при доказана необходимост: 
 

В пояс II 
-Полагане на водопроводи, несвързани с водоснабдителната система; 
-Лични животновъдни стопанства. 
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В пояс III 
-Използване на терена за нови или съществуващи гробища за нови погребения; 
-Създаване нови и разширяване на съществуващи селищни територии за 

постоянно и сезонно ползване без изградени канализационни и пречиствателни 
съоръжения, съответстващи на техническите изисквания; 

-Прокарване на пътища и магистрали; 
-Изграждане сервизи, автомивки и паркинги; 
-Изграждане съоръжения и промишлени дейности, водещи до повишаване 

съдържанието на еутрофизиращи вещества във водата; 
-Наторяване с течен оборски тор; 
-Наторяване с неорганични торове; 
-Използване на препарати за растителна защита; 
-Напояване и наторяване с отпадъчни води; 
-Къмпинги и ваканционни лагери; 
-Почивни станции и други подобни; 
-Изсичане на гори с изключение на отгледна сеч 
Забрани и ограничения в границите на СОЗ около водоизточници на 

подземни води 
Водоснабдяването на населените места от община Черноочене се осъществява 

основно от подземни води. 
 
Забрани: 

пояс I - за строга охрана 
В пояс І се разрешават само дейности, свързани с експлоатацията на 

водоизточника и/или съоръжението. Достъп в пояс І имат само съответните 
длъжностни лица от експлоатиращата фирма и контролните органи. 

Експлоатираният с каптираните извори и хоризонталните дренажи водоносен 
хоризонт е незащитен от евентуални замърсители, постъпващи от земната повърхност. 
Ето защо, той следва да се разглежда като незащитен воден обект по смисъла на 
Наредба No.3/2000. 

Съгласно чл.10.ал.1 от Наредба 3 и Приложение 2 към същата, в границите на 
пояси II и III в незащитени водни обекти трябва да бъдат наложени следните забрани 
и ограничения. 
В пояс II се забранява:  

 пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества, в 
подземните води; 

 дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества, в т.ч. 
(а) на земната повърхност и (б) между земната повърхност и водното ниво; 

 дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества между 
земната повърхност и водното ниво; 

 преработка и съхранение на радиоактивни вещества и отпадъци; 
 добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали 

вещества под водното ниво; 
 торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 mg/l; 
 използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им 

с въздухоплавателни средства; 
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 напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества. 
 
В пояс III се забранява: 
 пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества, в 

подземните води; 
 преработка и съхранение на радиоактивни вещества и отпадъци. 
 
Ограничения: 
В пояс II се ограничава: 
 дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества на земната 

повърхност; 
 добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали 

вещества между земната повърхност и водното ниво; 
 торене при съдържание на нитрати в подземните води до 35 mg/l; 
 напояване с подземни води от същия подземен воден обект; 
 изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки 

проучвателни изработки, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в 
подземния воден обект. 

В пояс III се ограничава: 
 дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества, в т.ч. (а) на 

земната повърхност и (б) между земната повърхност и водното ниво; 
 дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества между земната 

повърхност и водното ниво; 
 добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали вещества 

под водното ниво; 
 торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 mg/l; 
 използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с 

въздухоплавателни средства; 
 напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества. 
 
Ограничения при доказана необходимост: 
 
В пояс III се ограничава, при доказана необходимост (ОДН) 

 дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества на земната 
повърхност; 

 добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали вещества 
между земната повърхност и водното ниво; 

 напояване с подземни води от същия подземен воден обект; 
 изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни 

изработки, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект. 
 
Голяма част от пояси ІІ и ІІІ на санитарно – охранителните зони на 

каптираните извори за подземни води (тръбни кладенци и каптирани извори) 
попадат на територията на населените места - урбанизирани територии. Също 
така и на територии,  в които се предвижда устройствена зона за други рекреации 
(ОД) с възможност за изграждане на голф селище (с.Патица), терен за обществено 
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обслужване (Т1) за пазарище - при с.Габрово, смесена многофункционална зона - 
кметството, магазини, мотелчета, заведения и т.н. – при с.Паничково-център. 

Предвижданията за нови урбанизирани територии няма да бъдат в конфликт 
с посочените забрани и ограничения в пояси ІІ и ІІІ на санитарно – охранителните 
зони на тези водоизточници. 

Експлоатираният с тръбните кладенци водоносен хоризонт е защитен от 
евентуални замърсители, постъпващи от земната повърхност. Ето защо, той следва да 
се разглежда като защитен воден обект по смисъла на Наредба No.3/2000. 

Съгласно чл.10.ал.1 от Наредба 3 и Приложение 2 към същата, в границите на 
пояси II и III в защитени водни обекти трябва да бъдат наложени следните забрани и 
ограничения. 

 
В пояс II се забранява:  

 пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества, в подземните 
води; 
 добив на подземни богатства; 
 дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над подземния 

воден обект. 
 

В пояс II се ограничава: 
 изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки 

проучвателни съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в 
подземния воден обект. 

 
В пояс III се забранява: 

 пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества, в подземните 
води; 

 
В пояс III се ограничава: 

 дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над подземния 
воден обект. 

 
В пояс III се ограничава, при доказана необходимост (ОДН) 

 добив на подземни богатства; 
 изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни 

съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден 
обект. 

Експлоатираният палеогенски водоносен хоризонт е защитен воден обект по 
смисъла на Наредба No.3/2000. По тази причина най-важната забрана, която 
трябва да се спазва е да не се нарушава цялостта на водоупорния пласт, намиращ се 
„над” експлоатираните с кладенците водоносни пластове. По този начин ще се 
предотврати смесването на води от защитения водоносен хоризонт, от който се 
извършва водовземането, с води от плиткозалягащите, уязвими към замърсяване 
водоноснни пластове.  

В таблица 25 са указани водовземните участъци и водоизточниците, на които се 
води експлоатация. От тях се водоснабдяват населените места на община Черноочене. 
Посочени са техните дълбочини и  проектни дебити (максимален и средногодишен).  
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Таблица 25 -  Водоизточници в експлоатация 
 

Населено Водоизточници Дълбочина/ 
Средногоди
шен дебит 

Максимален 
дебит 

l/s m3/d l/s m3/d 
с.Черноочене 
с.Средново, 
с.Каблешково, 
с.Пряпорец, 
с. Драганово 

Хоризонтален дренаж 
«Ябълчени» в терасата на 
р.Перперек 

395 7,02 606,5
3 11,1 957,3 

с. Дядовско 

ТК 50         
каптаж  1 - 0,5 43 0,8 69,19 
каптаж 2 -         

каптаж 3 -         

с. Даскалово 

каптаж 1 - 

1,12 96,77 1,84 159 
каптаж нов - 

каптаж «Черновеждица» - 

с. Лясково 

ТК 50         
каптаж 1 -         
каптаж 2 -         

каптаж 3 - 1,64 141,6
7 2,65 229 

каптаж 4 -         

с. Габрово 

ПС 1   

1,85 159,8
4 2,98 257,5 

«участък I»   

каптаж 1 - 
ТК 1 50 
ПС 2   

«участък II»   

ТК 2 48 

с. Свободиново 
каптаж - 

0,51 44,06 0,81 69,98 
ТК 50,5 

с. Стражница 

каптаж 1 - 

0,2 17,28 0,3 25,92 
«Ниска зона» - 

каптаж 2   

«Виска зона» 50 
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ТК   

с. Комунига 

Хоризонтален дренаж от р. 
Айля дере           

ТК 125 3,5 302 5,3 458,8 
каптаж 1           
каптаж 2 52 0,5 43,2 0,8 69,12 
каптаж 3 -         
  - 1 86,4 1,5 129,6 
  -         

с. Минзухар 

ВГ «Ястреб – Минзухар»           

Хоризонтален дренаж в 
терасата на р. Коджа дере           

  42 0,97 83,53 1,35 116,9 
            

            

с. Бели вир 

каптаж «Бели вир»           

каптаж «Сухино» - 0,5 43,2 0,7 60,48 

каптаж «Повиен»           

  - 0,2 17,28 0,5 43,2 
            
  - 0,3 25,92 0,65 56,16 

с. Железник 

каптаж «Железник 1»           

каптаж «Железник 2» -         
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каптаж «Железник 3»   0,2 17,28 0,5 43,2 

каптаж «Железник 4» -   
      

            
  -         
            
  -         

с. Женда 

каптаж 1 -         
каптаж 2 -         

каптаж «Селска чешма» - 0,15 12,96 0,2 17,28 

с. Паничково каптаж «Айгър чешма» 

          
-         
  0,5 43,2 1 86,4 
          

с. Житница каптаж 1 - 0,25 21,6 2 172,8 
с. Водач ТК - 0,65 69,12 1 86,4 

с. Яворово каптаж 
          
- 0,1 8,64 0,3 25,92 
          

с. Вождово каптаж 
          
- 0,1 8,64 0,3 25,92 

с. Петелово ТК 
          
120 1 86,4 3 259,2 

с. Пчеларово 

ПС «Пчеларово»           

дренаж           

каптаж «Калфян» - 1 86,4 1,5 129,6 

каптаж «Лясково»           

  - 0,4 34,56 0,45 38,88 
            
  - 0,05 1,73 0,15 12,96 
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с. Каняк 
каптаж 1           
каптаж 2 - 0,3 25,92 0,5 43,2 

с. Патица каптаж «Патица» 
          
- 0,5 43,2 1 86,4 

 
 

Потреблението на питейна вода в община Черноочене възлиза средно на 36 
л/ден на човек. По този показател общината драстично изостава от средната стойност 
от 101 л/ден на човек за област Кърджали, както от средните стойности за страната -
137 л/ден на човек. Основната причина е в ниската водоснабденост на населението, 
като само 38 от общо 51 населени места в общината са водоснабдени централно и 
имат изградена вътрешна водопроводна мрежа. Така само 67.1% от населението на 
общината е с осигурено централно водоснабдяване. Една от причините е липсата на 
достатъчно като брой и дебит водоизточници на територията на общината. Близостта 
на язовир „Боровица” предполага изграждането на водоснабдителна инфраструктура, 
която да гарантира ритмично водоснабдяване и за останалите населени места. 
Сериозен проблем е икономическата целесъобразност на инвестицията, тъй като се 
касае за села с малко население, където изграждането на нови съоръжения е 
икономически неефективно и при евентуалното изпълнение на такива проекти ще се 
отчита единствено социалната значимост на инвестициите.  

В рамките на общината 70% от населени места са с режим на водоподаване 
през летния сезон.  

Като преспективи за питейно-битово водоснабдяване на селищата от Община 
Черноочене, може да се предвиди  използването  на водите от язовир “Боровица”. 
През 1985-87 година от “Водоканалпроект” Пловдив е осъществено проектиране на 
т.н. водоснабдителна група “Кърджали -Североизток”. Тя е частично реализирана, 
като обхваща най – близките до гр. Кърджали населени места. Водоснабдяването на 
селищата от община Черноочене е проектирано да се осъществи също от тази група, 
като отделен етап. Поради затруднено финансиране този проект все още не е 
реализиран. През 1993 година, вследствие на станалите промени във връзка с 
демографските промени в общината, промените в политическата и икономическата 
обстановка в страната, е направен актуализиран вариант на водоснабдяването, като за 
водоизточник е посочен стария вододобивен участък на гр.Кърджали - шахтови 
кладенци в местността “Чамдере”. В момента тези варианти не са реализирани и 
остават като преспективни. 

 
 

4.11. Инженерно-геоложки условия на територията на община Черноочене 
 
       Инженерно-геоложките условия на територията на община Черноочене, са 
обусловени от природните дадености – релеф на земната повърхност, геоложки 
строеж, литоложки състав и физико-механични свойства на скалите, условия на 
залягане, подземните води в скалните масиви, физико-геоложките процеси и явления. 
Районът на община Черноочене е изграден основно от склали с палеогенска възраст 
(вулканити и седименти), припокрити прошарено с кватернерни наслаги от делувален 
произход. 
Палеогенските седименти са представени от туфи, мергели, пясъчници и варовици.  
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Сред туфите в района се наблюдава значително разнообразие по вид, състояние и 
свойства. Срещат се  андезитови, трахиандезитови и риолитови туфи и туфобрекчи. 
Най- широко разпространени са риолитовите туфи. Те се характеризират с ниско 
съпротивление на натиск, което в сухо състояние е средно 200 кg/cm3. Сравнително 
по-тежки са андезитовите туфобрекчи и трахиандезитови туфи. Най-леки са 
риолитовите туфи със средно обемно тегло 1,63 g/cm3 и специфично тегло - средно 
2,49 g/cm3. 
Мергелите в района на община Черноочене са сиви до сивожълти, тънкопластови с 
алевропелитова структура. Обемното тегло на мергелите е от 2,45 до 2,50 g/cm3, а 
специфичното им тегло е средно 2,70 g/cm3. 
Пясъчниците имат различни физико-механични свойства, които зависят главно от 
вида на спойката и едрината на съставящите ги зърна. Значително по-слаби и 
неустойчиви във вода са пясъчниците с песъчливо-глинеста спойка, изветрели и 
засегнати от тектонски процеси. В свежо състояние пясъчниците са едроблоково 
напукани и много здрави със съпротивление на натиск до 2000 kg/сm2. Пясъчниците 
са сравнително по-леки скали с обемно тегло от 2,50 до 2,60 g/cm3. Специфичното 
тегло на пясъчниците е средно 2,70 g/cm3. 
Варовиците са здрави скали. Те са черупчести, кавернозни и силно водопропускливи. 
В сухо състояние средната стойност на съпротивление на натиск е 250 кg/cm3. 
Средното обемно тегло на варовиците е над 2,60 g/cm3. Специфичното им тегло е в 
интервала  2,70÷2,73 g/cm3. 
 
Кватернерните алувиални и делувиални наслаги имат широко развитие в долината на 
река Перперешка, а също така и на притоците й: Дюлгердереси, Айля дере и Коджа 
дере, където изгражда, както речните легла, така и речните тераси. Представя се от 
песъчливо - чакълни и песъчливо - глинести образувания, чието площно 
разпространение се увеличава в долинните разширения. Дебелината им достига до 3,5 
– 4,0 m.  
Делувиалните глинести отложения в района са характеризират със средно обемно 
тегло 1,82 g/cm3 и специфично тегло - средно 2,72 g/cm3.  
 
Инженерно-геоложките условия на територията на общината като цяло са 
благоприятни за извършване на строителни дейности. Независимо от това за всяка 
конкретна строителна площадка следва да се извършат допълнителни инженерно-
геоложки проучвания, чрез които да се получи по-детайлизирана представа за 
инженерно-геоложките и хидрогеоложки условия на терена, върху който ще се 
осъществява проектираното строителство.  
Да се предвидят детайлни конкретни инженерно-геоложки проучвания, определяне 
устойчивостта на откосите и проектиране и изпълнение на противосвлачищни и 
противосрутищни дейности при изграждане на нова пътна инфраструктира и 
рехабилитация на съществуващата такава. 

 
4.12. Физико-геоложки явления .Сеизмичност 

 
Община Черноочене попада в района на Източните Родопи, който се 

характеризира с разчленен релеф, специфични климатични условия и активна 
антропогенна дейност, които от своя страна благоприятстват развитието на редица 
физико-геоложки явления.  
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Според картата на геоложката опасност, на територията на община Черноочене 
се наблюдават следните физико-геоложки явления и процеси: свлачища, ерозия, 
кално-каменни потоци, разрушителни наводнения по поречието на река Боровица, 
които нарушават устойчивостта на терена.  

Свлачища. Според регистъра на свлачищните райони, на територията на 
община Черноочене са регистрирани пет потенциални свлачища.  

По отношение на съществуващата инфраструктура значение имат само две от 
тези свлачища, които ú оказват влияние. Едното от тях е разположено в село Габрово и 
в момента се провеждат укрепителни мероприяти. Другото свлачище е в землище на 
село Свободиново. Подробна информация за регистираните свлачища е посочена в 
Таблица 26 и Таблица 27. 

 
Таблица 26 
 

Селище  

Географски 

координати 

 WGS – 84 

Геодезични 

координати 

1970 

Структура  Механизъм Възраст Тип Състояние 
Изложен

ие 

Наклон

° 

с.Габрово 4148'05.8" 
2516'16.9" 

4564369,93 
9404153,31 

консек 
вентно детрузивно съвре

менно 
планински 

склон 

в 
процес 

на 
укрепва

не 

север 15 

с.Свободи
ново 

4142'48.2" 
2519'53.3" 

4554507,24 
9409026,75 асеквентно детрузивно съвре

менно 
планински 

склон 
потенци

ално изток 15 

с.Средска 4147'17.6" 
2511'58.6" 

4562963,97 
9398169,68 асеквентно детрузивно съвре

менно 
планински 

склон 
потенци

ално юг 15-
20 

с.Женда 4146'45.5" 
2511'05.3" 

4561991,01 
9396924,95 асеквентно детрузивно съвре

менно 
планински 

склон 
потенци

ално изток 15 

с.Безводно 4145'38.5" 
2507'53.0" 

4559988,42 
9392453,62 асеквентно детрузивно съвре

менно 
планински 

склон 
потенци

ално 
северо
запад 20 

 
 
Таблица 27 
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Селище  
Регистраци

онен № 

Местоположе

ние 
Разположение 

Застраша

ва 

Дължи

на 

(m) 

Шири

на 

(m) 

Засег

ната 

площ 

(dka) 

Клас 

на 

свлач

ище 

Катего

рия на 

свлачи

ще 

Група 

с.Габрово 
KRZ 

35.14221-
01 

с.Габрово, 
разклон за 

мах.”Долна” 
от km 0+ 820 

до 0+940 

Регулация УЛ, 
ЕЛ,ЖС 25 40 1,00 IV В IV 

с.Свобод
иново 

KRZ 
35.65841-

01 

с.Свободинов
о, път KRZ 

1433 /I-5 
Черноочене-
Железник/-

Свободиново-
Севдалина-

Чилик-/ I-5 от 
km 7+420 до 

km 7+540 

Горска 
територия Път 65 110 7,15 III В III 

с.Средска
KRZ 

35.68566-
01 

с.Средска, 
път KRZ 1436 

/II-58/ 
Комунига-

Женда-
яз.Боровица-
Безводнопри 

km 4+700  

Горска 
територия Път 25 40 1,00 IV В IV 

с.Женда 
KRZ 

35.29252-
01 

с.Женда, път 
KRZ 1436 /II-
58/ Комунига-

Женда-
яз.Боровица-
Безводнопри 

km 8+500 

Горска 
територия Път 40 20 0,80 IV В IV 

с.Безводно 
KRZ 

35.03188-
01 

с.Безводно, 
път KRZ 1436 

/II-58/ 
Комунига-

Женда-
яз.Боровица-
Безводнопри 
km 19+600 

Горска 
територия Път 50 80 4,00 III В IV 

 
Легенда: УЛ – улица и комуникация; 
     ЕЛ – електропровод; 
     ЖС- жилищна сграда. 
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При бъдещи строителни дейности в тези терени трябва да се спазват 
изискванията на  Наредба № 12 от 03.07.2001г. за проектиране на геозащитни 
строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони, издадена от министъра на 
регионалното развитие и благоустройството.  

Ерозионната дейност e изразена с врязването на планинските долове. За борба с 
ерозията са провеждани редица противоерозионни мероприятия, като предимно са 
изграждани противоерозионни прагове. Ерозионната активност на много места е 
поотихнала, поради създаденото равновесие в местния ерозионен базис. 

Поройните дъждове и бързото снеготопене предизвикват чести наводнения по 
поречието на река Боровица. 

На територията на община Черноочене не се наблюдават физико-геоложки 
явления и процеси, които биха попречили на бъдещото строителство. Изброените по – 
горе физико-геоложки явления не засягат урбанизираните територии в границите на 
общината.  

По степен на сеизмичност районът попада в земетръсна зона със сеизмична 
интензивност - VIII степен по скалата на МШК-64 и коефициент на сеизмичност Кс = 
0,15. Той е определен от картата за сеизмично райониране на територията на България 
за период от 1000 години - вж. “Норми за проектиране на сгради и съоръжения в 
земетръсни райони” от 1987 г. 

 
 

5. ПРИРОДНО и  КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО 
    Съвременното общество оценява все повече културно-историческото 

наследство,като ресурс и условие за устойчиво развитие на териториите.  Според 
прогнозите на Съвета на Европа ,Културното наследство ще има изключителна роля в 
информационното общество на 21 век. Наред с естетическата , общообразователна и 
общо културна функция, в  епохата на глобализация  и активна мобилност при равни 
икономически условия, културното наследство „СРЕДАТА  С ПАМЕТ” ще привлича 
хора, дейности и инвестиции – като активен участник в икономическата игра по 
законите на пазара. 
 Националната концепция за пространствено развитие /НКПР/ фокусира една от 
главните политики за развитие  върху вътрешния  потенциал  на културните ресурси в 
т.ч. природни и индивидуални преимущества , на основата  на материалните и 
нематериални връзки между териториите на различни нива - от нивото на 
отделното„място”,село,град, община, до регион-национален и на страната . 
 ЮЖНОТО КУЛТУРНО ПРОСТРАНСТВО  /ЮКП/, към което принадлежи  
област Кърджали включва според Концепцията  ,следните концентрации на културни 
ценности по теми: 
Античност, Корени на европейската  идентичност , Траки, Българско средновековие, -
ранно-/9-14в /и късно-/17-18в./ Византия, Европа и Османската империя,Традиционна 
архитектура , Традиции и обичаи, Християнско изкуство, Природни и култови 
феномени и др.  
 По своята социална роля  културното наследство в описания по-широк обхват  
от една страна е фактор за активизиране на културата и повишаване качеството на 
живот и жизнената среда  на населението,обитаващо тази територия. От друга страна 
то е основен  ресурс на КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ . 
Лисабонската  стратегия нa ЕС /2002г./ включва туризма, като важен фактор за 
устойчиво развитие  на ЕС и повишаване  качеството на живот и бизнес на 
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Общността. Землището на община Черноочене включва територии.  със специфичен , 
характерен КУЛТУРЕН ЛАНШАФТ съставен от  природни ценности , наситен с 
обекти и елементи от голяма част  на тематичното съдържание на ЮКП 
 Географското разположение на община Черноочене я определя като кръстопът 
на големия ТРАНСБАЛКАНСКИ КУЛТУРЕН КОРИДОР –по протежение на ОЕТК -9  
и един от шестте тематични маршрута на Родопския културен ареал  
 В приоритетите на Общинския план за развитиe на община Черноочене /ОПР/  
до 2020г, предвид особеното  значение и неговите интеграционни връзки с туризма е 
заложена стратегическа цел: СЪХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРИРОДНИТЕ И 
КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ на общинатa . 
 Oчертани са следните тенденции в устройствения подход към културното 
наследство:  
 „Разширяване на съдържанието с включване  освен на недвижимото 
културно наследствио /антропогенно, природно и на други ценности от  културно 
наследство/ ,социални практики и др., формиращи единната културна среда  и „ДУХА 
НА МЯСТОТО”; 

 Разширяване обхвата на териториално-устройствените режими и правила за 
управление и развитие  на културното наследство и непосредствената  прилежаща  
среда , както и  с включване на ценности на относително по-високи равнища -  
исторически селищни ансамбли, културни пейзажи, природни забележителности, 
културни  коридори и маршрути и др 
 Геопотенциалът  на общината  се определя от Планинската/Родопска/ част, 
покрита с гори и заселена с многобройни разпръснати   малки селища – махали,   
западна и югозападна част  и относително равнинната  източна и североизточна част, 
заселена с по-компактни села  и  пресечена от трансбалканския транспортен коридор. 
Цялата  западна и югозападна част на общината е защитена територия по ЗООС, ЗЗТ. 
„Натура -2000” и др.    
 Историческите и археологични данни свидетелстват, че територията на 
Общината е обитавана  от най- ранни епохи.  
 Популяризирани като туристически забележителности  и  по-известни на този 
етап  са следните  обекти на културно-историческото и природно наследство: 
 
  „Пармак кая” край с. Ночево 
 

 В района на село Ночево има добре запазен комплекс от разнородни изсичания 
и съоръжения, разположен в местността “Пармак кая” на около 500м. след последната 
махала на селото. 

 Върху значителна площ сред по-старата борова гора са пръснати множество 
открояващи се скали с различни древни изсичания в тях. Впечатление правят добре 
запазените трапецовидни скални ниши, както и няколко сводообразни сухи пещери. 
Пещерата “Ташлък” е с дължина по оста 9 м. Над входа има няколко добре запазени 
ниши.  
 Друга пещера има в следващия скален комплекс. Нарича се “Коджа ин” 
(Голямата пещера), като в района около нея има изобилие от древни съоръжения и 
изсичания . / Днес в пещерите пладнува добитък./ 
 Местното население е дало различни наименования за всяка открояваща се 
скална група (Овенът, Сляпата глава, Килимявката, и др.) 
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Шарапаните край с. Ночево 
 

 Намират се в едноименната местност, под гореописаните скални комплекси. 
Това са две добре запазени шарапани, разположени на около 200 метра една от друга. 
Едната попада в оградената площ, предпазваща новопосадени борови култури от 
добитък. При нея са запазени и два басейна, свързани чрез улей. По-високият има 
правоъгълна форма със заоблени краища и дълбочина около 20 см, а по-ниският – 
полусфера с дълбочина 65 см и диаметър 0.80 м. На втория басейн ясно личат два 
улея, което предполага наличието и на следващо ниво. 

 Втората шарапана е малко извън оградата, под пътя, идващ от селото. Запазена 
е едната част, но улеят указва къде се е намирал вторият басейн. Тя е с внушителни 
размери, изсечена е върху монолитен скален  къс. Има кръгла форма с диаметър на 
кръга около 180 см. Дълбочината е 30 см, изсечена скосено към дъното. Смята се, че 
предназначението на шарапаните е за производство на вино, но много автори смятат, 
че в определени периоди те са изпълнявали и ролята на жертвеници. 

 
Тракийско светилище” Биюк тепе” край с. Женда 

 
 Крепостта е разположена на връх, на който от трите страни се спускат напълно 
отвесни и непристъпни скали. По тях се виждат трапецовидни култови ниши, 
изсечени от траките преди хиляди години. Единствената достъпна страна от 
крепостта е била защитена с дебела 1,5 м. стена, част от която е запазена и до днес. 
Вътре се виждат изсечени в скалите олтари, кръгове с диаметър 3,5 м. и други 
съоръжения, много от които са скрити под земята. На стотина метра под върха се 
намира скален феномен под формата на гъба с височина 8 метра. На нея също са 
изсечени култови ниши.  
 До крепостта се намира голямо скално светилище с няколко стотин 
трапецовидни ниши, в основата на което има изсечени скални гробници.  
 

Средновековна крепост „Градището” край с. Пчеларово 
 
 Намира се в местността “Градището”, на около 5 км северно от селото, 
непосредствено край пътя за гр. Хасково, малко след разклона за с. Петелово и 
Минерални бани. Обектът е проучван през 1967-68 година. Крепостта е с форма на 
елипса с диаметри 22 и 75 ма. Стената е с дебелина от 1.20 до 1.50 м. В единия ъгъл 
има руини на кула с диаметър 3.40 м. В южната част на елипсата има малка 
постройка, в която е открито бронзово кръстче (вероятно това е бил малък параклис). 
Няма разкрити останки от сгради във вътрешността на крепостта. Доказано е, че 
крепостната стена е изградена върху много по-стар културен пласт – датиран към 3 
500 г. пр. Хр. В района извън крепостта има регистрирани и други археологически 
обекти (средновековен некропол край реката, основи на манастир, участъци от древен 
път, праисторически могили и др.). Крепостта е обявена за паметник на културата с 
местно значение 
 
Църквата „Света Параскева – с. Пчеларово  

 
Църквата -позната и като”Света Петка” е изградена  около 1886 г.   

 Към набора на обектите  на Антропогенното  недвижимо културно наследство  
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са добавени и описания на уникалните природни дадености 
 Наред с археологическото наследство, съвременната туристическа карта  
отбелязва и уникалните природни дадености:  
 
Вековен бял бор в с. Пчеларово 

 
 Дървото се намира в непосредствена близост до църквата. Това е бял бор - вид, 

който днес се среща по-рядко. Обявен е за защитен обект през 1984 г. Висок е 25 м, а 
обиколката на ствола е 3.50 м. Върхът е пречупен. Възраст към датата на обявяване – 
500 години. Преди около 30 години дърветата са били 2, но гръмотевица унищожила 
едното от тях.  

 
Водопад край с. Безводно 

 
 В близост до с. Безводно, край маркираната пътека за вр. Чиляка, има 

сравнително висок водопад, с височина около 25-28 метра. Той е непосредствено под 
коларския път и когато има вода, гледката е внушителна. Дерето е изключително 
живописно. За съжаление, водопадът е сезонен и най-добре е да се посещава до месец 
юли, или след първите есенни дъждове. В местността “Гован кая” има множество 
изсечени скални ниши. В края на юли водата се губи. 

 
Връх Чиляка над с. Безводно 

 
 Това е най-високият връх в рида Каракулас - 1459 м. Пътят до него минава през 

изключително красив ландшафт, сред редуващи се гори и голи чукари. Районът е 
осеян с високи канари и паметници от времето на траките. Гледката при подхождане 
към върха е изумителна – присъствието на язовирните езера (яз. Кърджали и яз. 
Боровица), както и на река Арда оставят незабравимо впечатление. 

 
Елови находища, с. Мурга и с. Женда 

 
 Елата (Abies Alba) от сем. Борови (Pinacea) е терциерен реликт и е рядко и 

необичайно растение. Регистрирани са три находища на територията на област 
Кърджали, като две от тях са в община Черноочене.  

 Находището на ела при с. Мурга е най-голямо. То е почти чисто. Около него в 
територия от около 13.1 ха също сред бука и дъба се срещат отделни елови дървета. 
Надморската височина е значително по-различна от това при с. Женда - от 850 до 900 
м. И в двете находища възрастта на еловите дървета надхвърля 150 години. Средната 
височина на дърветата е 12 м, а дебелината на ствола - 35 см. Обявено е за защитено 
през 1980 г. Отделни екземпляри са високи до 22 м.  

 Находището при с. Женда в местността “Келявия дренак” е с площ 0.5 ха. То е 
смесено - 50% ела и 50% зимен дъб, с малък примес от габър и трепетлика. Средна 
възраст е като тази при с. Мурга, височина – 17 м и дебелина на ствола – 25 см. 
Надморската височина на която е разположено е около 1050 м.  

 
Поддържан резерват “Казълчерпа” край с. Женда 

 
 Намира се в землището на с. Женда и носи името на доминиращия връх в 
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района Казълчирпа (1036 м). Представлява гора от черен  бор, останки от някогашна 
богата растителност, заобиколена от издънкова  дъбова гора, която се простира  и 
извън резервата. 
 
Езеро с медицински пиявици  край с. Бели вир 

 
 В заблатеното езеро, южно от с. Повиен /съставно село на  с. Бели вир /- е 
находище- единствено в Родопите - на рядък вид кръвосмучещи животинки. 
Водоемът,  наречен „Сюлюк гьол”- „Езерото на  охлювите „ , се обитава от 
медицински пиявици, с които според преданието и до днес  се лекуват различни 
болести . 
 Потенциалът на разкрито и институциализирано Културно-историческо 
наследство на територията   на община Чернооче  надвишава значително  
гореизброените популяризирани и институализирани  туристически 
обекти,включващи културно и природно  наследво.  
 Културно-историческият ресурс на територията, изразен от НЕДВИЖИМИТЕ  
КУЛТУРНИ  ЦЕННОСТИ, които са изследвани –в различна степен –документирани в 
архива на РИМ –Кърджали , е изведен в  следващия официален списък  на  
недвижимите  културни ценности- паметниците на културата , предоставен  от 
РИМ- Кърджали. 

             

 

 

 

 

 АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ - праистория, античност, средновековие 
 
Таблица 28 – Локалозация на античните обекти на територията на община 
Черноочене 
 

№ 
по 
ред 

Населено 
място 

ОБЕКТ Деклариран с: 

категория /адрес, локализация/ Писмо № 
  Протокол № 
  списък 

1. с.Безводно 
Скални ниши в м.”Гуван кая”- 
/улеен камък/- 6,5км.северно 
от селото 

Писмо  № 
3602/26.07.1988г. - 
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2. с.Безводно 
Скални ниши в м.”Гуван кая”- 
/улеен камък/- 6,5км.северно 
от селото 

Писмо  № 
3602/26.07.1988г. - 

3. с.Безводно 
Скални ниши в м.”Остър 
камък”- 7,2км.северно от 
селото 

Писмо  № 
3602/26.07.1988г. - 

4. с.Безводно Скални ниши в м.”Челник”- 
2,5км.североизточно от селото 

Писмо  № 
3602/26.07.1988г. - 

5. с.Безводно 
Скални ниши в м.”Варгал 
кая”- /Търкалящ се камък/-
0,5км.южно от селото 

Писмо  № 
3602/26.07.1988г. - 

6. с.Безводно 

Средновековна  крепост в 
м.”Астар кая”- /Крепостна 
стена/ на 8 км. североизточно 
от селото 

Писмо  № 
3602/26.07.1988г. - 

7. с.Безводно 
Калдаръмен път в м.”Астар 
кая”- /подплатена скала /- 8 
км.североизточно от селото 

Писмо  № 
3602/26.07.1988г. - 

8. с.Безводно Стар мост в махала”Река”  Писмо  № 
3602/26.07.1988г. - 

9. 
с. Черноочене Средновековна  крепост, 

м.”Клисе тепе”  на 1,5 км. 
източно от махалата 

Писмо  № 
5482/28.09.1987г. - 

м. „Средно” 

10 с. Черноочене 
Селище от старожел. епоха в 
м.”Асара”/ Крепостта/  на 0,6 
км. западно от селото 

Писмо  № 
3602/26.07.1988г. - 

11. с. Душка 
Скални ниши в м. „Гузгун 
кая”/ горещ камък/ - 3км. 
източно от селото 

Писмо  № 
3602/26.07.1988г. - 

12. с. Душка 
Скална гробница в м. „Гузгун 
кая”/ горещ камък/ - 3км. 
източно от селото 

Писмо  № 
3602/26.07.1988г. - 

13. с. Душка 
Скална винарна /шарпана/ в 
м. „Теллик”/ Божествена/ - 
2,5км. източно от селото 

Писмо  № 
3602/26.07.1988г. - 

14. с. Душка 

Скална винарна /шарпана/ в 
м. „Гураларън саен янъ” 
/Място на отбилите се от 
пътя/ - 0,8км. югоизточно от 
селото 

Писмо  № 
3602/26.07.1988г. - 
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15. с. Габрово 
Средновековна църква в.м. 
„Баалък янъ”-0,25км. западно 
от селото 

Писмо  № 
5482/28.09.1987г - 

16. с. Женда 

Късноантична и 
средновековна крепост в 
м.”Асара”- на 1,5 км. южно от 
селото 

Писмо  № 
5482/28.09.1987г - 

17. с. Женда 
Скални ниши в м. „в 
м.”Асара”- на 1,5 км. южно от 
селото 

Писмо  № 
5482/28.09.1987г - 

18. с. Женда Скални ниши в  м.”Асара”- на 
1,5 км. южно от селото  

Писмо  № 
5482/28.09.1987г - 

19. с. Женда Скални ниши в м. в м.”Кован 
кая”- на 2 км. южно от селото  

Писмо  № 
5482/28.09.1987г - 

20.  с. Житница 
Селище от старожелязната 
епоха, м.”Калето”– 3,5 км. 
североизточно от селото 

Писмо  № 
3602/26.07.1988г - 

21. с. Житница 
Средновековна  крепост в 
м.”Калето”-  на 3,5 км. 
североизточно от селото 

Писмо  № 
3602/26.07.1988г. - 

22.. с. Ночево 

Скални ниши в м. „Дженевиз 
пенджерли”  / Генуезки 
прозорец/ - 5км. югозападно 
от селото 

Писмо  № 
3602/26.07.1988г. - 

23. с. Ночево 
Скална винарна /шарапана/ в 
м. „Келера”/ Божествена/ - 
2,5км. източно от селото 

Писмо  № 
3602/26.07.1988г. - 

24. с. Ночево 
Скална винарна /шарапана/ в 
м. „Теллик”/ гущера/ - 0,4км. 
източно от селото 

Писмо  № 
3602/26.07.1988г. - 

25. с. Ночево Скални ниши-0,5км. северно 
от селото 

Писмо  № 
3602/26.07.1988г. - 

26. с. Ночево Ск. ниши м.„Гол.пещера”-
0,4км. източно от селото 

Писмо  № 
3602/26.07.1988г. - 

27. с. Ночево Скални ниши  - 3км. източно 
от селото 

Писмо  № 
3602/26.07.1988г. - 

28. с. Ночево 
Ранновизантийска   крепост в 
м.”Калето”-  на 2,5 км. 
североизточно от селото 

Писмо  № 
3602/26.07.1988г. - 

29. с. Пчеларово 
Праисторическо селище в м. 
„Градището”-5км. Северно от 
селото 

Писмо  № 
3756/07.07.1986г. - 
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30. с. Пчеларово 
Могилен некропол в м. 
„Яталъка”- 3км.североизточно 
от селото 

Писмо  № 
3756/07.07.1986г - 

31. с. Пчеларово 
Надгробна могила в м. 
„Могилите”- 2км. 
Североизточно от селото 

Писмо  № 
3756/07.07.1986г. - 

32. с. Пчеларово 
Каменна винарска преса в 
гробището – 200м. западно от 
селото 

Писмо  № 
3756/07.07.1986г. - 

33. с. Пчеларово 

Останки от антична сграда и 
селище – м. „Тунбов бряг”  
/Съсилището/ на 0,8км. южно 
от селото 

Писмо  № 
3756/07.07.1986г. - 

34. с. Пчеларово Средновековен некропол в 
селото, източно от църквата 

Писмо  № 
3756/07.07.1986г. - 

35. с. Пчеларово 

Средновековно селище на 
5,5км. северно от селото, в 
подножието на хълма 
„Градището” 

Писмо  № 
3756/07.07.1986г. - 

36. с. Петелово 
Праисторическо селище в 
м.”Екелник” /засята нива/ - 
1км. източно от селото 

Писмо  № 
3602/26.07.1988г.. - 

37. с. Петелово Могилен некропол – 1км. 
западно от селото 

Писмо  № 
5482/28.09.1987г. - 

38. с. Петелово Могилен некропол – 0.7км. 
западно от селото 

Писмо  № 
5482/28.09.1987г. - 

39. с. Петелово 
Късноантично  селище в 
м.”Язлъка” – 0,8км. източно 
от селото 

Писмо  № 
5482/28.09.1987г. - 

40. с. Соколите 
Скални ниши – м. Яламък 
тепе” – 1км. североизточно от 
селото 

Писмо  № 
5482/28.09.1987г. - 

41. с. Войново Скални ниши – м. „Сърт кая”– 
1,5км. западно от селото 

Писмо  № 
5482/28.09.1987г. - 

42. с. Войново Стационарна винарна 
/шарапана/ - в селото 

Писмо  № 
5482/28.09.1987г. - 

 
 

Таблица 29 – Архитектурно-строителни обекти 
 

№ 
по 
ред 

Населено място 
ОБЕКТ Деклариран с: 

категория 
/адрес, локализация/ Писмо № 
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  Протокол № 

  списък 

1. с. Пчеларово Градище – 4км. северно от селото / 
обявен в ДВ бр. 67/27.08.1968г./ - местно 

2. с.Пчеларово Къща наАтанас Георгиев Карагьозов Писмо № 1942/27.05.1980г - 

3. с.Пчеларово Къща на Петра Дамянова Колева Писмо № 1942/27.05.1980г - 

4. с.Пчеларово Къща на Георги Славов Колев Писмо № 1942/27.05.1980г - 

5. с.Пчеларово Къща на Митра Параскова Канджева Писмо № 1942/27.05.1980г - 

6. с.Пчеларово Църква „ Св. Петка” / ДВ 
бр.41/1992г./ - местно 

7. с. Свободиново Къща Бедир. Дормушев Бекиров Писмо № 630/24.02.1982г - 

8. с. Свободиново Къща Сали Савриев Измаилов Писмо № 630/24.02.1982г - 

9. с. Свободиново Къща наАтанас Георгиев Карагьозов Писмо № 630/24.02.1982г - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 30 – Исторически паметници 
 

№ по 
ред 

Населено 
място 

ОБЕКТ Деклариран с: 

категория 
/адрес, локализация/ Писмо № 
  Протокол № 
  списък 

1. с. Комунига 
Лобно място на партизанина 
Фильо Запрянов – на площада 
/ДВ бр. 51/02.07.1968г. 

- местно 

 
 

5.1. Анализ  на териториалната  характеристика и състояние на  
недвижимото културно  наследство на територията  

 
 Обобщеният анализ на Културно-историческото  наследство на Общината  
показва заначително присъствие на  археологическо наследство –от праистория до 
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средновековието /некрополи, светилища, могили, крепости./ 
 Съществена особеност на недвижимото културно наследство на територията е 
неговата интеграция  със специфичната природна среда От една страна е 
изразителната морфология  на планински ландшафт в западната част на общината –от 
северозападната предпланинска зона –  землищата  на селата Ночево Йончево , 
Габрово - до уникалната за целите Източни Родопи Югозападна част – с землищата на 
романтичните – неотразими Женда, Безводно, Соколите, Русалина,  Войново и всички 
махали и селища , съхранили културно наследство в недрата на планината  . 
 Различна е отчасти централната  зона / КОМУНИГА, Житница, Даскалово  и  
цялата източна част на общинаската територия. Там  в относително равнинния пейзаж  
преобладават обработваемите земи ,пасищата,многобройните долове, потоци и реки, 
при които са възниквали и съществуват  до днес най-  виталните селища на общината 
 Недвижимите културни ценности, както е видно от списъка-  предимно 
археологични,  се намират  на цялата територия на общината  
 Част от  обектите са локализирани в относително обособени  териториално 
зони :  
 Северозападно от  към селата Ночево и Душка;  
 Североизточно  в землищата на селата Пчеларово и Петелово   
 Централната зона – на юг от с. Комунига  
 в землищата на с. Черна нива до Житница;  
 В землищата на с. Женда и с. Безводно   

 Съществуват множество единични дисперсно разпръснати  обекти  към и в 
населените места - Габрово, Черноочене, Минзухар  и др. 
 Останалите теми, визирани в НКПР за Южното културно пространство  с 
изключение на природните забележителности и защитени територии, са представени с 
незначителни по брой   и значимост обекти. 
 В наличната информация за научни изследвания, документация и хипотези, 
това е ”територия без памет ” за голяма част от миналите  историческите периоди/ 
визирано основно относно Османския период от историята/ 
 За обектите, включени в Списъка липсва категоризация в съответствие със ЗКН, 
както и изисквания за режимите на териториите. Липсват  точните   актуални  
кадастрални и геодезически данни за граници на обектите, охранителни зони  и др.п.  
Липсват обекти, задължителни по ЗКН /като войнишки паметници/, както и  оценка на 
специфични  селищни структури  /напр. Безводно/ или връзки с обекти в съседни 
общини - като Перперикон, пещера”Утробата ” и др./  
 Реалното конкретно устройствено планиране на териториите на Културното 
наследство, осигуряващо  адекватна защита и социализация , както и границите  за 
ефективно съчетаване на  културния туризъм с  екотуризъм трябва да се предшества и 
съпровожда от комплексни  и  конкретни проучвания и изследвания.   
 Необходимо е да се изтъкне, че ландшатната  характеристика,  традициите на 
земеделското /и горско/ стопанство отразяват също и нематериалното наследство. В 
този смисъл внимание и защита заслужава не само  мрежата от декларирани  и 
регистрирани  културни ценности /движими и недвижими/, но също и  общата 
структурна характеристика на пейзажа, която определя идентичността на  средата. 
  Специализирани  подробни териториално- устройствени планове/ПУП/  на 
селищата с наличие на  културно наследство,специализирани устройствени планове  
на териториите с културно наследство със специфични правила и нормативи/съгласно 
чл.6 ал.(2)от ЗУТ/ трябва да следват след приемане на Общия Устройствен План .Чрез 
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специфичните правила и нормативи ще се осигури  съхраняване на автентичността на 
обектите и на цялостния културен ландшафт.Тези правила са основен инструмент за 
управление на дейностите и мониторинга   в териториите на културното  наследство. 
    
6. СТРУКТУРА НА ПОЗЕМЛЕНИТЕ РЕСУРСИ, ПЛОЩОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  
 

6.1. Баланси на територията 
 
 Планинско-хълмистият характер на общинската територия предопределя 
нейното функционално площоразпределение. По територията на общината са 
разпръснати части, заети от плодородни земеделски земи. 
 Територията на общината е слабо урбанизирана. Общата площ на общината е 
327101.174 дка, от които: 
 Земеделски площи: 120583.51 дка – 36.86 % 
 Горски фонд:194582.52 дка – 59.49 % 
 Населени места:7567.15 – 2.31 % 
 Водни площи:2891.14 дка – 0.88 % 
 Транспортни и инфраструктурни съоръжения: 1476.83 дка -6.86 % 
 Структура на собствеността 

Таблица 31 – Баланси на територията на община Черноочене по трайно 
предназначение 
 

Номер Наименование на трайно 
предназначение 

Брой 
имоти 

Площ в 
дка 

1 Урбанизирана територия 480 7567.150 
2 Територия за транспорт 216 1476.8333 
3 Земеделска територия 31408 120583.515 
ч Горска територия 2534 194582.524 
5 Води и водни площи 225 2891.144 

Общо: 34863 327101.166 
Таблица 32 – Баланси на територията на община Черноочене по вид собсвеност 

 
Наименование на вида 
собственост 

Брой 
имоти 

Площ в 
дка 

% от обща 
площ 

Държавна публична 108 5087.261 1.56 
Държавна частна 1711 194759.915 59.54 
Общинска публична 9 156.276 0.05 
Общинска частна 1960 9409.765 2.88 
Частна 20000 39728.506 12.15 
Обществени организации 167 1010.330 0.31 
Чуждестранна 472 886.427 0.27 
Съсобственост 500 6964.826 2.13 
Стопанисвано от общината 9936 69097.868 21.12 
ОБЩО: 34863 327101.174 100.00 

 
Таблица 33– Баланси на територията на община Черноочене по вид 
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Номер Наименование на вида 
територия 

Брой 
имоти 

Площ в 
дка 

1 Селско стопанство 31408 120583.515 

2 Горско стопанство 2534 194582.524 

3 Haселени места 480 7567.15 
4 Повърхностни води 225 2891.144 

6 Транспорт 
(ЖП,Държ.Път.Мрежа) 216 1476.833 

Общо: 34863 327101.166 

 
 
 
Таблица 34 – Баланси на територията на община Черноочене по вид ограничения 
 
Вид 
огр. Текст на ограничението Брой 

имоти 
Общо площ 

в дка 

1 
Главна водопроводна мрежа. Над водопровода и на 3 m от двете му 

страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки, и 
трайни насаждения. 

769 2859.706 

2 Санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект - Пояс "А". 
Забранява се всякаква дейност, несвързана с експлоатацията на обекта. 31 76.632 

3 

Санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект - Пояс "Б". 
Забраняват се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, 

като се разрешава ограничено ползване на орни земи, 
хидромелиоративна дейност и пасища. 

451 2260.531 

4 Санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект - Пояс "В". Има 
ограничителен характер по отношение на селско-стопанската дейност. 1155 4422.441 

11 
Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните проводници 
или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и 

съоръжения и засажда високостеблена растителност. 
2289 12188.95 

63 Защитена територия. Поддържан резерват. Забраняват се всякакви 
дейности с изключение на тези посочени в чл.27 от ЗЗТ. 1 412.886 

81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 
от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 396 2233.966 

91 

Археологически обект с режим А. Забраняват се благоустройствени, 
строителни, селскостопански, мелиоративни, други дейности, които 

нарушават целостта на земния пласт в границите на археологическия 
обект. Допуска се използуването на земята като ливади 

1 1.986 

98 Да се използува съгласно Закона за горите и Правилника за 
приложението му. 1851 117797.37 

 
 Земеделски земи. 

 
 Обработваемата земя в общината непрекъснато намалява. Сериозен е 
проблемът с обработването на земите в землищата на планинските села и махали със 
застаряло население. 
 Проблем, както за цялата страна е надребнеността на земеделските площи, 
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което е пречка за интензивното им използване.  
 

 Нарушени терени 
 
 Нарушените терени в общината имат локален характер и се дължат основно 
на: ерозия - ветрова и водна, която е сериозен проблем.Тя  потенциално застрашава 
терените на хълмистия общински релеф.  
 Делът на водната ерозия е по-значителен от този на ветровата. 
 На база  данни на РИОСВ- гр. Кърджали, Басейнова дирекция  и „Геозащита” -
ООД Перник  планът отразява  граници на застрашени от бедствия и нарушени 
терени . Общата им площ е относително незначителна, не засяга урбанизирани 
територии и има отношение главно  към техническата инфраструктура на Общината. 
  
7. АНАЛИЗ и РАЗВИТИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНО - ПРОСТРАНСТВЕНИТЕ 

СИСТЕМИ 
 

7.1. Обитаване 
 
Анализ на обитаването 
 
 В съответствие с Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените 
планове, разработката на система „Обитаване” трябва да включи териториални 
проучвания и анализ на количествено и качествено състояние, в т. ч. структура на 
собствеността. 
  -Пространствена структура на обитаване 

-типология на видовете обитаване 
-(градска) динамика на обитаване 

 Заедно с това да се формират и обосноват прогнозни предвиждания за бъдещо 
обитаване. 
 Функционално-пространствената система „Обитаване „ се определя от 
действието на социално- икономическите и природно- географски фактори. 
 В зависимост от конкретните условия , историческото и типологично 
формиране на обитаването добива специфичните си характеристики. 
 Територията на община Черноочене е обитавана от най-дълбока древност, което 
се доказва от археологическите артефекти. 
 Съвременното обитаване, формирано в последните столетия утвърждава 
характеристиката на общината, като селска, обхващаща общо 51 населени места 
(села), от категориите  : много малки до средни и големи. 
 В преобладаващия брой от селата жилищният фонд е от категорията  
нискоетажни фамилни, предимно масивни жилищни сгради частна собственост. 
 В общинския център и в големите села – Комунига, Габрово и др., са изградени 
единични жилищни блокове. 
 Данни от НСИ сочат общо около 3600бр. жил. сгради с около 3800 жилища -от 
тях масивни - тухлени и стоманобетонни са ≈ 45% 
 
Таблица 35 - Показатели на жил. фонд в община Черноочене 
 

Показател Мерна 2010 2011 2012 2013 
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единица 
Жилищен фонд  

Жилищни сгради Брой 3776 3585 3591 3599 
   По материал на външните стени на сградата  
   стоманобетонни и панелни Брой 64 43 47 47 
   тухлени Брой 1218 1563 1565 1573 
   други Брой 2494 1979 1979 1979 
Жилища  Брой 3910 3756 3768 3781 
   По брой на стаите  
   едностайни Брой 172 66 66 66 
   двустайни Брой 929 632 641 648 
   тристайни Брой 1342 1182 1182 1184 
   четиристайни Брой 824 963 964 966 
   петстайни Брой 370 354 355 357 
   с шест и повече стаи Брой 273 559 560 560 
Полезна площ кв. м 268572 283181 284504 285703 
   жилищна кв. м 173234 226108 227147 227943 
  спомагателна кв. м 54815 45703 45799 46046 
  площ на кухни кв. м 40523 11370 11558 11714 

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища   
Сгради  Брой 8 5 6 8 
Жилища  Брой 17 5 12 13 
Полезна площ  кв. м 1246 551 1323 1199 
   в т.ч. жилищна  кв. м 894 338 1039 796 

 
 
 Цитираната таблица показва , че до 2013г. в общината са изградени 
незначителен брой нови жилищни сгради (общо 27бр.) за 3 год., около 7бр.годишно. 
 
 
Таблица 36 - Жилищни сгради по период на построяване  
                                                                                                                           в брой 

Община общо 

Периоди на построяване 
до 
края 
на 
1949г. 

1950 – 
1959г. 

1960 – 
1969г 

1970 – 
1979г.
. 

1980 – 
2989г 

1990 – 
1999г. 

2000- 
2011г. 

Черноочене         
Сгради 3581 599 649 698 665 590 124 256 
жилища 3752 602 667 720 742 629 122 270 

 
 Горната таблица показва динамиката на жилищното строителство в общината. 
В съответствие с демографските тенденции, развитието и обновявянето на жилищния 
фонд сочат низходяща динамика. 
 Независимо от това проучванията на място показват (отразено в опорен план 
към ОУП) относително активирана инвестиционна дейност в жилищно строителство, 
главно в съставните селища на общинския център. 
 Основните характеристики на жилищата  по населени места са показани в: 
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Таблица 37 - Основни характеристики на жилищата 
 
 
ОБЩИНА 
 

        населени  
     места 

домакин 
ства-брой жилища - 

брой            

 
жил/дом
. % 

жилищни 
помещения – бр. 

полезна площ- м2 

общо вт.ч. стаи общо в.т.ч 
жилищна 

Черноочене 2940 3752 1,27 15367 14350 282758 225684 
с. Бакалите 20 23 - 93 93 1633 1485 
с. Бедрово - - - - - - 0 
с. Безводно 36 104 - 272 272 5660 4455 
с. Бели вир 142 184 - 729 621 12583 10118 
с. Беснурка 5 1 - 2 2 50 45 
с. Божурци 56 77 - 312 275 6002 4593 
с. Боровско 5 6 - 20 20 344 369 
с. Босилица 5 6 - 24 23 465 430 
с. Бостанци 24 29 - 99 97 1834 1530 
с. Бърза река 17 16 - 64 64 1065 868 
с. Верско 19 26 - 100 96 1996 1645 
с. Водач 76 74 - 341 331 6575 5717 
с. Вождово 22 35 - 135 133 2239 1967 
с. Войново 4 5 - 10 10 150 123 
с. Възел 28 25 - 102 94 1895 1465 
с. Габрово 203 230 - 1064 1020 20490 16980 
с. Даскалово 117 123 1,05 529 434 10087 7330 
с. Драганово 40 54 1,35 217 216 3842 2963 
с. Душка 3 3 1,20 12 9 238 163 
с. Дядовско 113 121 1,07 488 460 9014 7173 
с. Железник 53 69 1,30 302 295 6992 5772 
с. Женда 31 34 1,1 83 82 1316 1104 
с. Житница 79 83 1,05 354 346 6171 5250 
с. Йончово 48 60 1,3 208 206 3700 3075 
с. Каблешково 52 59 1,1 235 231 4834 4325 
с. Каняк 62 78 1,3 312 309 5932 5045 
с. Комунига 350 397 1,13 1804 1736 39042 32388 
с. Копитник 3 7 - 21 21 402 359 
с. Куцово 3 5 - 16 16 301 281 
с. Лясково 187 225 1,2 883 852 14114 10886 
с. Минзухар 150 232 1,55 908 888 14390 11136 
с. Мурга 10 12 - 30 30 594 523 
с. Небеска 8 6 - 14 14 245 191 
с. Нови пазар 80 126 1,6 576 472 11337 8923 
с. Новоселище 21 23 - 89 85 1748 1505 
с. Нoчево 35 45 - 169 140 2515 1864 
с. Паничково 139 162 1,2 611 556 11896 8577 
с. Патица 49 43  -    203 202 3585 2861 
с. Петелово 79 137 1,7 586 544 8268 5675 
с. Пряпорец 55 71 - 383 350 7894 6238 
с.Пчеларово 92 230 2,50 760 655 12618 9461 
с. Русалина 3 6 - 18 18- 416 382 
с. Свободиново 56 73 - 319 269 5494 3705 
с. Соколите 25 24 - 58 58 738 469 
с. Среднево 58 62 - 321 291 5189 4147 
с. Средска 7 7 - 15 14 265 212 
с. Стражница 49 60 1,2 261 254 5076 4159 
с. Черна нива 41 42 - 193 189 3147 2693 
с. Черноочене 96 113 1,2 543 499 9226 7486 
с. Ябълчени 41 46 - 191 180 4074 3349 
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с. Яворово 48 73 1,52 287 278 5037 4222 
 
 Общо за общината показателите площ и полезна площ на жилищния фонд сочат 
комфортни условия за обитаване- средно по 4 жилища в сграда с 75,4м2.,полезна площ 
на жилище. 
 Качествата на сградния фонд за обитаване се определят наред с вида на 
сградите и от осигуреността с водоснабдяване, канализация и др. п.  
 Състоянето на жил. фонд по тези показатели е показано в : 
 
Таблица 38 - Обитавани жилища по източник на водоснсбдяване и местонамиране 
 

община общ 
(брой) 

в градовете 
(бр.) 

в селата 
(бр.) 

Черноочене 2776 - 2776 
обществено водоснабдяване 2319 - 2319 
собствен  водоизточник 171 - 171 
обществен водоизточник и 
собствен водоизточник 

109 - 109 

няма източник на вода 177 - 177 
 
Таблица 39 - Обитавани жилища по наличие на канализация и местонамиране 
 

община общ (брой) в градовете (бр.) в селата 
(бр.) 

Черноочене 2776 - 2776 
Свързани с обществена  
канализация 

349 - 349 

Свързани с изгребна яма 140 - 140 
Свързани със септична яма или 
Друго пречиствателно 
съоръжение 

327 - 327 

Свързани с попивна яма 1001 - 1001 
няма канализация 959 - 959 

 
 Една от основните характеристики на съвременното състояние на жилищния 
фонд е вида на сградите по степен на ползваемост. 
 
Таблица 40 - Жилищни сгради по вид 
 

 
ОБЩИНА 
 

                     
 населени  

                          места 

 
общ  брой 

 
Вид  на сградата 

жилищна 
обитавана 
– бр. 

жилищна необитавана 
Общ брой  % 

Черноочене 3581 2762 797 22,2 
с. Бакалите 23 20 3  

с. Бедрово - - -  
с. Безводно 104 35 69  
с. Бели вир 184 126 58 32 



Община Черноочене                                                                                  Окончателен  проект за ОУПО ЧЕРНООЧЕНЕ 
      __________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
изготвил: ГЕО ГРУП ООД  гр.Пловдив                                                                                                              97 

с. Беснурка 1 - 1  
с. Божурци 74 53 21 28 
с. Боровско 6 4 2  
с. Босилица 6 5 1  
с. Бостанци 29 22 7  
с. Бърза река 16 16 -  
с. Верско 26 14 12 40 
с. Водач 70 65 5  
с. Вождово 35 22 13 37 
с. Войново 5 4 1  
с. Възел 21 19 2  
с. Габрово 219 187 32 14 
с. Даскалово 118 106 12 10 
с. Драганово 54 40 14 26 
с. Душка 3 3 -  
с. Дядовско 106 96 10  
с. Железник 69 53 16 23 
с. Женда 34 30 4  
с. Житница 83 70 13 19 
с. Йончово 60 49 11 18 
с. Каблешково 58 50 8  
с. Каняк 76 58 18 24 
с. Комунига 364 315 49 13,5 
с. Копитник 7 3 4 57 
с. Куцово 5 3 2  
с. Лясково 208 166 42  
с. Минзухар 227 147 80 35 
с. Мурга 11 9 2  
с. Небеска 6 6 -  
с. Нови пазар 69 46 23 33 
с. Новоселище 22 18 4  
с. Нoчево 40 29 11 28 
с. Паничково 156 123 33 21 
с. Патица 42 38 4  
с. Петелово 141 100 36 26 
с. Пряпорец 71 50 21 30 
с.Пчеларово 229 173 39 17 
с. Русалина 6 3 3  
с. Свободиново 73 52 21  
с. Соколите 24 24 -  
с. Среднево 61 52 9  
с. Средска 7 7 -  
с. Стражница 58 43 15 26 
с. Черна нива 44 38 6  
с. Черноочене 112 89 23 20 
с. Ябълчени 46 36 10 22 
с. Яворово 72 45 27 38 

 
 Показателно е, че средно за общината  22% от сградния фонд  е необитаем. 
Този показател е различен за отделните населени места – от 10 до 60%, съобразно 
броя на жителите в селата. 
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Таблица 41 - Домакинства и семейства 
 

 
ОБЩИНА 
 

                      
 

населени  
     места 

Домакинства- брой Семейства- брой 

общо 
 

лица в 
домакин 
ствата 

среден 
бр. членове 
в едно  
домак-во  

общо лица в 
семейст 
вата 

среден 
бр. 
членове 
в едно  
семейство  

Черноочене 2940 9585 3.3 2976 8432 2.8 
с. Бакалите 20 91 4.6 28 86 3.1 
с. Безводно 36 84 2.3 29 70 2.4 
с. Бели вир 142 379 2.7 120 313 2.6 
с. Божурци 56 248 4.4 81 232 2.9 
с. Боровско 5 12 2.4 4 10 2.5 
с. Босилица 5 15 3.0 4 13 3.3 
с. Бостанци 24 86 3.6 25 73 2.9 
с. Бърза река 17 50 2.9 17 47 2.8 
с. Верско 19 45 2.4 11 31 2.8 
с. Водач 76 310 4.1 95 290 3.1 
с. Вождово 22 87 4.0 25 72 2.9 
с. Войново 4 12 3.0 3 11 3.7 
с. Възел 28 74 2.6 21 59 2.8 
с. Габрово 203 658 3.2 206 574 2.8 
с. Даскалово 117 361 3.1 110 317 2.9 
с. Драганово 40 171 4.3 51 155 3.0 
с. Душка 3 6 2.0 2 5 2.5 
с. Дядовско 113 392 3.5 120 355 3.0 
с. Железник 53 249 4.7 81 233 2.9 
с. Женда 31 68 2.2 19 54 2.8 
с. Житница 79 247 3.1 78 218 2.8 
с. Йончово 48 148 3.1 53 141 2.7 
с. Каблешково 52 203 3.9 62 183 3.0 
с. Каняк 62 204 3.3 65 182 2.8 
с. Комунига 350 1182 3.4 380 1063 2.8 
с. Копитник 3 4 1.3 1 2 2.0 
с. Куцово 3 6 2.0 3 6 2.0 
с. Лясково 187 657 3.5 214 600 2.8 
с. Минзухар 150 480 3.2 149 417 2.8 
с. Мурга 10 38 3.8 11 35 3.2 
с. Небеска 8 17 2.1 4 13 3.3 
с. Нови пазар 80 218 3.5 87 268 3.1 
с. Новоселище 21 89 4.2 27 80 3.0 
с. Нoчево 35 88 2.5 31 74 2.4 
с. Паничково 139 383 2.8 119 332 2.8 
с. Патица 49 161 3.3 45 134 3.0 
с. Петелово 79 273 3.5 85 243 2.9 
с. Пряпорец 55 212 3.9 65 195 3.0 
с. Пчеларово 92 142 1.5 35 73 2.1 
с. Русалина 3 6 2.0 1 2 2.0 
с.Свободиново 56 175 3.1 53 145 2.7 
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с. Соколите 25 60 2.4 18 48 2.7 
с. Среднево 58 193 3.3 58 165 2.8 
с. Средска 7 18 2.6 7 16 2.3 
с. Стражница 49 157 3.2 48 136 2.8 
с. Черна нива 41 131 3.2 43 123 2.9 
с. Черноочене 96 316 3.3 100 281 2.8 
с. Ябълчени 41 156 3.8 40 128 3.2 
с. Яворово 48 160 3.3 42 129 3.1 

 
 Съотношението на жилищен фонд с домакинствата в общината сочи средно 1,3 
жилища / на едно домакинство. 
По данни от таблица 37, съпоставени с тези от таблица 41, на общо 2940 домакинства 
съответстват 3752 бр. жилища. 
 Анализът на съществуващия жил. фонд на общината, съпоставен с тенденциите 
на демографското развитие, води до извода, че за перспективния период на ОУПО 
(2035г.) община Черноочене разполага с достатъчен жилищен фонд по брой и вид 
жилища. 
Независимо от това, предвид регистрираните тенденции на засилена инвестиционна 
активност и ново жилищно строителство, проектът предвижда разширяване на 
жилищните зони (територии, предназначени за обитаване) в жизнените селища. За 
селата с негативни тенденции на демографското и съответно жилищно развитие, 
ОУПО предвижда запазване в настоящите граници и обхват на селищната 
урбанизирана територия. С последното, без да се ограничава ползването на тези 
територии за други законно допустими дейности, се осигурява възможност и за ново 
жилищно строителство ( за временно обитаване, за новозаселено население и др. п.). 
 

7.2. Социална инфраструктура – състояние и прогнози 

 За прогнозиране развитието на социалния сервиз за целите на ОУП на 
общината се използва система от различни по своята същност методи. За конкретните 
цели, прогнозите се разработват на основата на действащите в устройственото 
планиране норми и нормативи. 

 Обект на по-голямо внимание е перспективното развитие на отделните 
обслужващи отрасли и дейности, към които определени ангажименти има държавата 
и местната административна власт като: образованието, доболничното 
здравеопазване; социалните дейности; културата; спорта. 

 Прогнозните проучвания за развитието на социалния сервиз в община 
Черноочене включват: 

• Работни хипотези за прогнозното функционално-пространствено 
развитие на отделните елементи на социалния сервиз; 

•  Прогнозни разчети за основните параметри на образованието, 
здравеопазването, спорта и културата в съответствие с демографските 

прогнозни разчети и действащите нормативи; 
• Предложения за териториална насоченост на потребностите от нова 

социална инфраструктура, при доказана необходимост и на териториално 
преструктуриране на съществуващата инфраструктура на образованието, 
здравеопазването и др., както и на прогнозните технико-икономически параметри, 
касаещи развитието на социалната инфраструктура в общината. 

Използваните в прогнозата за социалния сервиз норми, нормативи и 
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стандарти са регламентирани в действащата нормативна уредба по ТСУ и във 
ведомствени нормативни документи (На Министерството на образованието, младежта 
и науката, на Министерството на здравеопазването и др. ведомства). Такива са: 

В сферата на образованието 
• нормата за пълняемост на 1 група в детските градини – от 18 до 22 деца; 
• нормативът за обхват на децата (в % от 100 деца от 3 до 6 годишна 

възраст); 
• нормативно определен минимум за броя на учениците в една паралелка – 

8ученици; 
• нормативно определен минимум за броя на децата в една група в детските 

заведения – 12 деца. 
В сферата на здравеопазването 
• обхват на пациентите, обслужвани от един лекар (пациентска листа) – 

долна 
граница – 800 д. и горна граница 1 500 души; 

• минимално време за извършване на прегледите - 20 минути; 
 

7.2.1. Социални услуги 
 
Предлаганите социални услуги са с подчертан местен характер и са 

свързани с изискванията за задоволяване на потребности на населението с 
ежедневен и частично периодичен характер на търсене. 

 На територията на общината се практикуват или са в процес на изграждане 
следните социални услуги: 

 клуб на инвалида, които обслужва около 100 /сто/ души годишно 
 услугата „личен асистент”, обслужваща около 20 /двадесет/ души                
 програма за професионално обучение, обхващаща около 50 /петдесет/ 
 души  
 „защитено жилище” за самотници в риск. 

  Материалната база за реализиране на горепосочените социални услуги /без 
„защитено жилище”/ е общинска, в добро състояние и се намира в общинския център.  

               Защитеното жилище се намира в с. Патица, с капацитет от 8 /осем/ души и е 
общинска собственост. 

             В настоящия момент се изгражда още едно защитено жилище в сградата на 
бившето училище в с. Минзухар, което също е общинска собственост.   
 

7.2.2. Здравеопазване  
 

Степента на развитост на здравеопазването в община Черноочене, както 
и неговата инфраструктура, зависи и се определя от следните фактори:  

 близоста до областния център гр. Кърджали, 
 относително малкия брой на населението в общината,  
 неговия възрастов състав и  
 относително голямата дистанция и разпокъсаност на по-голямата част от 

населените места. 
 

- Болнично обслужване  
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На територията на община Черноочене няма заведения за болнично 
обслужване като болница, диспансер, специализирани домове и др. Тази дейност се 
реализира в областния център гр. Кърджали.                                                                                                                  

   
- Доболнично обслужване 

 
 Доболничното обслужване на населението, съгласно регистрираните в 

община Черноочене индивидуални практики се осъществява от: 
-8 /осем/ амбулатории за индивидуална практика на първична медицинска 

помощ: 
-1/една/ амбулатория за индивидуална практика на специализирана 

медицинска помощ : 
-9 /девет/ амбулатории за индивидуална практика за специализирана 

дентална помощ: 
-1 /едно/ звено за неотложна медицинска помощ.  

     В общината няма амбулатории за групова практика за първична медицинска 
помощ, за групова практика за специализирана медицинска помощ, както и за 
индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина.  

В общината няма медико-диагностични лаборатории и самостоятелни 
медико-технически лаборатории.  

         В община Черноочене също няма медицински център, дентален център,както 
и диагностично-консултативен център. 

   
- Общопрактикуващи и други лекари 

 
        Доболничното обслужване на населението на община Черноочене в момента 

се осъществява от 5 /пет/ общопрактикуващи лекари и 1 /един/ педиатър. 
Общопрактикуващите лекари през  2007 година са били 8 /осем/, тоест като бройка те 
са намалели с трима души.  
    Педиатърът практикува в общината от 2011 година. 
 Лекарите практикуват в кабинетите на бившите здравни центрове на общината и в 
здравните пунктове по селата, които са в добро състояние и са общинска собственост.  
          Двама от общопрактикуващите лекари и педиатърът практикуват в общинския 
център на община Черноочене, а останалите общопрактикуващи лекари работят в 
селата Бели вир, Комунига и Пчеларово. 

 Като общинска собственост, лекарски кабинети има в селата Габрово, 
Драганово, Дядовско, Железник, Житница, Лясково, Минзухар и Паничково. 

 
- Стоматолози 

 
         На територията на община Черноочене практикуват общо 8/осем/стоматолози.В 
сравнение с 2007 година няма промяна на броят им. Териториалното разпределение на 
стоматолозите е следното - 5 /пет/ от тях работят в общинския център и по един 
работят в селата Комунига, Пчеларово и Бели вир. 

Зъболекарски кабинети има и в селата  Габрово, Драганово, Житница, 
Лясково и  Паничково, които са общинска собственост. 

 
- Звено за неотложна медицинска помощ 
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         Общината разполага с едно звено за медицинска помощ , обслужвано от 5 /пет/ 
фелдшери. 

 
- Аптечно обслужване 

 
В община Черноочене има една аптека в с. Комунига. 
 
Изводи 
 

 Демографският фактор дава своето отражение върху характеристиката на 
социалния сервиз. Независимо от немалкия общ брой на населението на общината – 
неговата териториална диференциация в посочените 51 села до голяма степен 
определя подчертания местен характер на предлаганите социални услуги.   

Здравеопазването в общината има сериозни проблеми при достъпа до здравни 
услуги в областта: 

          Неблагоприятен фактор е бързото намаляване на населението в общината,което 
прави лекарските практики непривлекателни. 

-Разпокъсаността на населените места и големите разстояния между тях 
също влияят неблагоприятно върху получаването на медицинска помощ. 

-Различни са проблемите, с които се сблъскват хората с увреждания: липса 
на здравни пътеки, които покриват разходите за лечение; ниски доходи и 
невъзможност за закупуване на лекарства и осигуряване на необходимото лечение; 
липса на транспорт до здравните заведения. 

В структурата на доболничното обслужване на населението на община 
Черноочене липсват съществени елементи – лаборатории, медицински и дентален 
център и др., които частично се компенсират от предлаганите здравни услуги в гр. 
Кърджали.  

Осигуреността на населението в общината с лекари също не е задоволителна. 
При показателя брой лекари на 10000 жители, общината попада в скалата от 6 до 15 
лекари на 10000 души. В големите села няма аптеки.   

 
               Прогноза 
 
              При отрицателната демографска прогноза на населението на общината, както 
и завишението на възрастовия му състав, негативните тенденции в система 
здравеопазване ще се запазят. Съхранението на съществуващата здравна структура и 
щат ще са приоритетна задача. За подобряване на здравните услуги е необходимо 
изграждането на „Дом за стари хора” и „Дневен център за деца с увреждания” в с. 
Черноочене. 
 За етапа на реализация на ОУПО здравеопазването и социалните грижи  в 
община Черноочене  не изисква осигуряване на нови терени  и обекти. 
Инвестиционни инициативи  за изграждане и развитие на специализирани обекти и 
зони  е възможно да се реализират в рамките на  съществуващите и предвидени за 
разширение  урбанизирани територии  на основа на Подробни Устройствени планове 
 

7.2.3. Образование 
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 Инфраструктурата на образованието включва материално-веществената среда, в 
която се реализира предучилищното обучение и учебният образователен процес. Това 
са детските заведения и различните видове учебни заведения. Тази инфраструктура 
заема основно място в системата на социалния сервиз. Причините за това могат да 
бъдат обосновани със следните обстоятелства: 

• Образователната инфраструктура е предназначена да задоволява социални 
потребности на специфични контингенти от населението – деца от предучилищна и в 
училищна възраст; 

•  Задължителния характер на основното общо образование в страната; 
• Ангажиментите на държавата и на местните власти към развитието и издръжката 

на дейностите в сферата на образованието и др. 
Неблагоприятното демографско развитие и особено продължилата дълго време 

тенденция на спад в раждаемостта води до намаляване на специфичните възрастови 
контингенти (0-3; 3-6 и 7 -14 годишна възраст), което налага преструктуриране на 
образователната инфраструктура. 

Демографските фактори се изразяват в постоянно намаляване броя на учениците и 
децата особено през последните години. Прогресивно е  намалението  на броя на 
децата в предучилищна възраст, което формира трайна тенденция на намаление на 
броя на училищата в община Черноочене.  

 
- Учебни заведения 

 
За сведение през 2007 г. в общината има 1 /едно/ среднообразователно училище 

/СОУ/ в с. Черноочене и 8 /осем/ основни училища /ОУ/ в селата Комунига, Житница, 
Габрово, Паничково, Лясково, Минзухар, Бели вир и Свободиново. 

  Броят на учениците в основните училища през 2007 г. е 469 деца,докато през 2013 
г. броя им намалява на 333 деца. За 7 /седем/ години, намалението на учениците  
възлиза на близо 30%. 

През 2003 г са закрити основните училища в селата Женда и Безводно.През 2008 г. 
са закрити основните училища в селата  Минзухар и Свободиново. През 2013 г. е 
закрито и основното училище в с. Бели вир.  
 В близко бъдеще ще се изясни и съдбата на основните училища в селатаЖитница 
и Лясково. Поради миграцията на населението към общинския център и драстичния 
спад на броя на населението в посочените села, тези начални училища по всяка 
вероятност ще бъдат закрити. 

 Сградният фонд на училищата е в добро състояние. Училищата са общинска 
собственост. 

Материално-техническата база /сгради и терени/ на училищата също е добра.  
Средно образователното училище в с. Черноочене разполага с компютри и 

интернет и се прилагат интерактивни методи на обучение. Основните училища в 
селата Комунига и Габрово също са в добро състояние и са оборудвани със 
съвременна техника на обучение. 

В средно образователното училище СОУ „Христо Смирненски” в 
с.Черноочене учат 482 ученици. Училището има 23 класни стаи с 23 
паралелки.Училището разполага със собствен автобусен транспорт, обслужващ 
учениците. 
 Капацитетът на основните училища /ОУ/ в общината, като брой ученици, брой 
класни стаи и брой паралелки в момента е следния: 
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     ОУ „Васил Левски” с. Комунига,  87 ученици и 6 /шест/ класни стаи и 
паралелки: 
           ОУ „ Н.Й.Вапцаров” с. Паничково , 41 ученици и 4 /четири/ класни стаи и 
паралелки: 
          ОУ „ Христо Ботев” с. Габрово, 90 ученици и 8 /осем/ класни стаи и паралелки: 

     ОУ „ Н.Й.Вапцаров” с. Лясково, 38 ученици и 4 /четири/ класни стаи и 
паралелки: 

     ОУ „Йордан Йовков” с. Житница, 41 ученици и 4 /четири/ класни стаи и 
паралелки:  

 Поради разпокъсаността на населените места и недостатъчния брой на  
учениците,  значителна част от децата пътуват до учебните центрове в общината и 
съседните общини.  
 Поради малкия брой на децата, в повечето основни училища образователният 
процес се провежда в слети класове. Това влошава качеството на обучение и нивото 
на образование е незадоволително. 

 
-Предучилищно образование 

 
Предучилищното образование в община Черноочене  се осъществява в 7 /седем/ 

целодневни детски градини /ЦГД/ и 3 /три/ полудневни детски градини /ПДГ/. 
Детските заведения се посещават от 309 деца. През 2007 г. детските заведения в 
общината са били 14 на брой, като до сега са закрити 4 заведения. 

Сградният фонд на детските заведения е в относително добро състояние, като 
собствеността им е общинска.  

 
А. Целодневни детски градини /ЦДГ/ 
 

 Местоположението и капацитетът на целодневните детски градини 
/ЦДГ/ в общината, като брой деца, като брой стаи и като брой групи е както следва: 

-ЦДГ „Знаме на мира” с. Черноочене, 115 деца, 16 /шестнадесет/ стаи и 
4 /четири/ групи: 

-ЦДГ „Минзухар” с. Минзухар, 22 деца, 8 /осем/ стаи и 1 /една/ група: 
-ЦДГ „Първи юни” с. Комунига, 40 деца, 16 /шестнадесет/ стаи и 2 

/две/ групи: 
-ЦДГ „Слънце” с. Габрово, 26 деца, 8 /осем/ стаи и 1 /една/ група: 
-ЦДГ „Даскалово” с. Даскалово, 12 деца, 4 /четири/ стаи и 1 /една/ 

група: 
-ЦДГ „Паничково” с. Паничково, 12 деца, 3 /три/ стаи и 1 /една/ група: 
-ЦДГ „Житница” с. Житница, 30 деца, 4 /четири/ стаи и 1 /една/ група: 
 

Б. Полудневни детски градини /ПДГ/ 
 

Местоположението и капацитетът на полудневните детски градини 
/ПДГ/ в общината, като брой деца, като брой стаи и като брой групи е както следва: 

-ПДГ „Яворово” с. Яворово, 6 деца, 3 /три/ стаи и 1 /една/ група: 
-ПДГ „Бели вир” с. Бели вир, 12 деца, 1 /една/ стая и 1 /една/ група: 
-ПДГ „Лясково” с. Лясково, 22 деца, 1 /една/ стая и 1 /една/ група. 
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Диагноза и прогноза 
 

Извършените анализи и направените оценки за състоянието и потенциала на 
социалния сервиз в населените места от общината дават основание да бъде направена 
следната диагноза: 

Материалното състояние на  Образованието е добро и учебната 
база(общинска собственост)следва да се запази в ПУП-а на селищата. Необходимо е 
да се извърши поетапно саниране на  сградния фонд на училищата /СОУ и ОУ/, както 
и на детските заведения /ЦДГ и ПДГ/. Материалната база на детските градини е 
необходимо да се подобри.  

 
7.2.4. Култура 
 

Народните читалища /НЧ/  и библиотеките, като традиционни културни и 
просветни средища, са другите институции, които също осъществяват дейности, 
свързани с повишаване на образователното и квалификационно ниво на населението.   

 
Читалища и библиотеки 
 
В  община Черноочене има  4 /четири/ народни читалища  /НЧ/, към които има 

салони и библиотеки.Те са в селата Черноочене, Пчеларово, Габрово и Комунига. 
Собствеността на сградите е общинска. Същите са в добро физическо състояние.  

Най- старото и единствено активно читалище в общината - НЧ „Иван 
Боюклиев-1926” е създадено в с. Пчеларово.Читалището разполага със зала с 80 
седящи места и има застроена площ от 284 кв.м. 

НЧ” Дружба 1956” в с. Габрово има застроена площ от 120 кв.м. и зала с 40 
седящи места.  

НЧ „Никола Вапцаров” в с. Комунига има зала с 120 седящи места и 380 кв. м. 
застроена площ.  

НЧ „Пробуда 1952” в с. Черноочене има зала от 80 седящи места и 284 кв.м. 
застроена площ. Същото читалище има филиали в селата Бели вир, Петелово, Лясково 
и Паничково, в които има само библиотеки. 

Общият  Устройствен план  предполага запазване предназначението  в ПУП   - 
без промяна на собствеността и характера на терените за обществени дейности, 
свързани с Културата  

Необходимо е да се извърши саниране на сградния фонд на народните 
читалища и библиотеки, както и подобряване на материалната им база. 

 
Културно историческо наследство 
 

 Културно-историческото наследство включва недвижимите културни ценности 
/Паметници на културата / изградени и регистрирани  на територията на Общината , 
движимите културни   ценности - съхранявани в музеи и сбирки, както и цялостната  
традиционна фолклорна  и обредна дейност на населението . Последните  се 
реализират от читалищните и религиозни  дейности  в населените места.Община 
Черноочене няма пълноценна музейна експозиция, но  териториални и сградни  
потенциали съществуват в рамките на съществуващата  изграденост на селищата .  
 Общият устройствен план трябва да осигури съхранението и социализацията на   
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недвижимите културни ценности, които са многобройни и с висока културна стойност   
(Съгласно описание в предходни раздели- по данни на съответните институции  
регистрираните обекти са в селищните и в извънселищните територии на Общината ) 
  

Недвижими културни ценности /НКЦ/ в границите на населените места 
 
В границите на 5 /пет/ населените места на община Черноочене са 

регистрирани  недвижими културни ценности /НКЦ/. Те са в селата Бели вир, 
Свободиново, Комунига, Пчеларово и Войново.  

 
Недвижими културни ценности  /НКЦ/ в землищата на населените места 

 
Недвижимите  културни ценности в община Черноочене,  извън 

урбанизираните територии, са разположени в землищата на 12 села. С богато 
културно наследство са землищата на селата Безводно, Среднево, Черноочене, Душка, 
Габрово, Женда, Житница, Ночево, Пчеларово, Петелово, Соколите и Войново.  

   
7.2.5. Предвиждания на окончателния проект на ОУПО за териториално 

устройство и управление на системата КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 
 

 В окончателния проект  на  Общия устройствен план  основният акцент на 
устройственото планиране е  изявяване на КУЛТУРНИТЕ КОРИДОРИ  на 
територията на общината.,  които са обособени условни граници на зони. 
 Планът  очертава териториалнн  модули  на групови археологически   
обекти  в землищата  на селата Пчеларово; Петелово;  Ночево-Душка; Женда- 
Небеска-Средска до Войново;  Ново селище - Черна нива - Житница . 
 В тези граници е маркиран обхват на територии с допустима промяна на 
досегашното предназначение. Конкретните граници , контактни охранителни зони, 
статут и режими на тези модули  са предмет на предварително археологическо 
проучване и подробно  териториално-устройствено  проучване и разработка. 
  За единичните  обекти са  маркирани също условни охранителни  и контактни 
зони с допустима промяна на предназначението на територията  около  съответния  
обект. Такива зони са очертани  при  с. Бели Вир; Габрово; Черноочене  и др. 
        За обекти в границите на селищните територии  в подробните устройствени 
планове трябва да се предвидят пространствени възможности за достъп, съхраняване 
и социализация  . 
 За осигуряване на социалната инфраструктура, обслужваща и социализираща 
културно-историческото наследство, ОУПО предвижда формиране на прилежащи  
към Трансевропейския и  Родопски транспортни коридори  зони  за  
многофункционални обществени дейности / обслужване, информационни центрове , 
културни индустрии, туристически обекти , техническа инфраструктура и др. / 
 Такива ядра са определени на север от с. Паничково ; към  с.  Комунига;  в 
селата 
Черноочене  и Пряпорец; при с. Пчеларово – на разклона за с. Петелово; в близозст до 
„Градището” . 
    За обектите и модулите във вътрешността на общинската територия се 
предвиждат транспортни връзки - помежду им с общинските /и републикански/ 
пътища и по направление на обекти и в съседните общини: 
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 - От кръстовището при с. Комунига към с.Женда и с.Безводно; 
  -От с. Комунига  към  с.Ново селище и с.Черна нива до с.Житница; от с. 
Петелово до с.Лясково - за могилния модул  западно от с.Пчеларово ;  
 -За връзката на „Градището“ и античния Пчеларовски  модул с 
Трансбалканската пътна артерия ; по направлението  от Пряпорец – с.Драганово - към 
Перперикон  и от с. Войново  към  пещера„Утробата” . 
   Проектът предвижда, в частта  ландшафтно устройство, съответни т.н. 
ландшафтни  мелиорации  със съответни правила /и оганичения/ за някои от   горните 
транспортни /и еко/ връзки, с което да се изяви и подчертае пространствено 
присъствието на културните ценности.     
 Общата постановка на ОУПО налага  определен респект  към устройството на 
традиционната селищна и извънселищна територия по отношение на културно - 
историческото наследство за осигуряване на цялостната и ефективна изява на  
културните стойности, като ресурс и   стимулатор за качеството на живот и 
устойчивост на развитието на територията. 

Към подсистема „Кулура”  се отнасят също  религиозните и култови обекти. 
Предвид етническия състав на  населението във  всяко населено място /с изключение 
на с. Пчеларово / е изградена  джамия ,която маркира съответно мащаба на селището , 
общественото пространство за социални контакти.  

 
8. ЕКОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
  Компонентите и факторите, под влияние на които се формира екологичната 
ситуация за територията на община Черноочене, са твърде разнообразни и различни 
по характера на своето действие. Най-общо те могат да се разделят в две групи: 
  Териториални с пряко влияние, към които спадат природните условия – 

географско положение, атмосферни и климатични характеристики, хидрология и 
хидрогеология на района, състояние на почвите, растителен и животински свят, 
защитени зони, ландшафт, културно наследство. 
   Териториални фактори с косвено влияние, към които трябва да се причислят 

селскостопанския характер на района, слабо изградената инфраструктура и 
сравнително ниската натовареност на автомобилния транспорт. 

 
 

8.1. Атмосферен въздух 
 

 Климатико-географското положение на района се отразява благоприятно на 
състоянието на атмосферния въздух. Особеностите на релефа и надморската височина 
на територията на Община Черноочене оказват влияние, както върху разпределението 
на топлината, светлината, количеството на валежите и ветровата картина, така и върху 
разпространението и разсейването на замърсяванията на атмосферния въздух. 
Основните климатични фактори, от които зависи замърсяването на въздуха са 
ветровият режим, режимът на въздушната влага и валежите, както и вертикалната 
стратификация на атмосферата, определяща температурните инверсии. 
 Състоянието на атмосферния въздух в района е резултат, в голяма степен от 
източници с локален характер. Нивото на концентрацията на замърсяващите вещества 
в атмосферата се определя от няколко фактора, влияещи върху условията за 
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задържането или разсейването им: 
 - изменението на локалните климатични условия вследствие морфографските 
характеристики на района; 
 - площното разположение и мощността на източниците на емисии; 
 - характера на урбанизация. 
 Качеството на атмосферния въздух се определя от състоянието на приземния 
слой на атмосферата и представлява съотношението на естествените му съставки и 
добавените вещества от естествен или антропогенен произход. Контролът на 
основните показатели, характеризиращи качеството на приземния слой на 
атмосферния въздух в региона се осъществява от РИОСВ – Хасково.  
 В община Черноочене няма промишлени и други дейности, които да оказват 
неблагоприятно въздействие. В съответствие с изискванията на Наредба № 7 за 
оценка и управление качеството на атмосферния въздух (обн.ДВ бр.45/ 99 год.), 
Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС) съгласувано с РИОСВ – Хасково е 
изготвила списък на районите за оценка и управление на качеството на атмосферния 
въздух (КАВ) на територията ѝ утвърден от МОСВ, като Община Черноочене попада 
в район по чл.30, ал.1, т.4 - райони, в които нивата на замърсителите не превишават 
долните оценъчни прагове. Посоченият район не разполага със стационарни пунктове 
за контрол качеството на атмосферния въздух (СПККАВ). В него оценката на 
замърсяването се извършва чрез данни от инструментални измервания на емисиите на 
вредни вещества, изхвърляни от точкови източници в атмосферния въздух, както и от 
експертна оценка на база статистически и теоретични разчети. 
 Причинители на замърсяването на въздуха в общината са: 
 - използваните твърди горива в бита; 
 - автомобилния трафик по двете основни пътни артерии; 
 - лошото състояние на останалите пътища в общината; 
 -производствените емитери, които са с най-малка значимост за замърсяването.  
 Към настоящия момент нивата на ФПЧ, серни и азотни оксиди, въглероден 
оксид и др. са в нормата. Изключение са зимните периоди в резултат на използване на 
твърди горива за битовото отопление. Поради липсата на сериозен автомобилен 
трафик, емисиите от транспорта са незначителни и не оказват влияние върху 
качеството на въздуха. Инцидентно замърсяване на въздуха обаче се получава при 
сериозни засушавания през летните месеци, поради лошата пътна настилка.  
 През територията на общината преминават две основни пътни артерии: 
първокласен път I-5 Стара Загора – Хасково – Кърджали, който е част от 
трансевропейския международен коридор № 9 Хелзинки – Димитровград – 
Александрополис и има европейска категоризация Е 85 и второкласния път II-58 
Пловдив – Асеновград – Черноочене, с връзка с първокласен път I-5. Тяхното 
значение нараства с откриването на ГКПП Маказа и реалната експлоатация на 
транспортния коридор. Тогава се очаква по-значително увеличение на автомобилния 
трафик и респективно на изхвърляните изгорели газове в околната среда. 
 

8.2. Повърхностни и подземни води 
 
 Повърхностните води, които са на територията на Община Черноочене са част 
от поречията на  р.Арда и р.Марица и това са: р.Боровица, р.Перперек, р.Давидковска, 
р.Харманлийска и други по-малки притоци. Екологичното състояние на водните тела е 
добро, с изключение това на р.Давидковска. Реките са оценени като добри за 
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водоползване или годни за селскостопански нужди. Основното замърсяване на водите 
в реките се дължи на факта, че отпадъчни непречистени води заустват в тях или в 
попивни ями. На територията на общината няма изградени и функциониращи ПСОВ. 
Частична канализация има изградена само в Черноочене – център, с.Комунига и 
с.Габрово. Приоритет за общината е изграждането на канализационни мрежи, ПСОВ 
на Черноочене и ЛПСОВ за някои села, както и водоплътни безоточни ями при 
прилагането на плана за последващи ПУП-ве. 
 В община Черноочене са разположени множество язовири. Най-значимия от тях 
е язовир Боровица, който се използва за питейно-битово водоснабдяване на 
гр.Кърджали, Момчилград и още 47 населени места от тези общини. Състоянието на 
водното тяло е категория А2 (добро). Язовирът има учредена санитарно-охранителна 
зона (СОЗ). Останалите са микроязовири (общо 52 броя), които се използват за 
напояване и отглеждане на аквакултури. По-голям от тях е яз.Минзухар. 
 Райони с повишено внимание от риск за наводнения са набелязани по 
поречието на р.Перперешка край с. Черноочене, с.Пчеларово и с.Даскалово. 
Застрашени зони има и по поречието на р.Боровица в околностите на с.Войново, 
с.Кадънка, с.Бакалите и с.Боровско. 
 На територията на община Черноочене е развито подземно водно тяло 
„Пукнатинни води-Източно-Родопски комплекс” (BG3G00000Pg028), в което водите 
съответстват на нормативните изисквания и не се наблюдават отклонения. 
 Основните източници на замърсяване на водите на територията на общината са 
от антропогенен характер - точково и дифузно замърсяване. 
 

8.3. Геоложка основа 
 
 На територията на община Черноочене геоложката основа е представена главно 
от вулкански, седиментни и вулканогенно-седиментни скали с палеогенска възраст. 
Кватернерните отложения изграждат терасите на реките и техните притоци. 
 На територията значителна част от свлачищно-срутищните процеси са 
концентрирани в обсега на дълбоко всечените проломни долини и периферните 
откоси на лавовите покрови на Източните Родопи. Една част от свлачищата са 
относително стабилизирани, докато други (в района на селата Женда и Безводно) през 
последните години показват периодични активизации. Необходимо е да се вземат 
мерки за стабилизиране на устойчивостта на склоновите откоси. 
 

8.4. Почви и земеползване 
 
 Почвите в общината са в добро екологично състояние поради отсъствие на 
активна промишлена и интензивна селскостопанска дейности. Единствено при 
с.Патица има регистрирано замърсяване на почвите с хром и никел над допустимите 
концентрации. 
 Теренът на общината е пресечен и има изразен планински характер. От баланса 
на общинската територия земеделските земи са едва 36,87%. Използването на добри 
земеделски практики, контролирано торене, недопускане нерегламентирано 
натрупване на торови маси от животновъдните ферми, на твърди битови отпадъци и 
др. са гаранция за опазване на почвите и водите в общината. Липсата на емисионното 
замърсяване по отношение на въздуха и водите и управлението на отпадъците, са 
дейности, които водят до запазване състоянието на земите и почвите.  
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 Специално внимание се отделя на земите, попадащи в СОЗ на яз.Боровица и 
начина на тяхното ползване, във връзка със забраните и ограниченията, произтичащи 
от особения статут на вододайната зона. 
 Вертикалната разчлененост на релефа, интензивността на валежите и начина на 
ползване на земите са основен фактор за проявяване на деградационни процеси на 
почвите в общината и загуба на обработваеми земеделски земи. В землищата на 
общината на засилена водната ерозия са подложени десетки декари земи. Борбата с 
проявата на ерозия следва да се води чрез залесяване на нови гори и провеждане на 
противоерозионни технически мероприятия. 
 

8.5. Растителен и животински свят, елементи на националната екологична 
мрежа 

 
 Характерните климатични и морфографски дадености на района определят 
наличието на една сравнително богата биота. Топлият преходносредиземноморски 
климат и теренните условия определят наличието на разнообразна флора и фауна. 
В общината най-голяма е площта (59,45%) заемана от Горския фонд и за него се 
прецизират мерките за опазване и ползване на горите. 
 Особено внимание се обръща върху укрепване на елементите на Националната 
екологична мрежа – защитени природни територии и зони от Натура 2000. До 
момента по ЗЗТ в границите на общината са обявени : 

 поддържан резерват „Женда”  
 природните забележителности „Елата”  
 „Находище на ела”. 

          Над половината от територията на общината е включена в две препокриващи се до 
голяма степен защитени зони - „Родопи Средни” (BG0001031) по Директива 
92/43/ЕЕС и „Добростан” (BG0002073) по Директива 79/409/ЕЕС. 
 През 1984 г в регулацията на с.Пчеларово е обявено „вековно дърво” – бял бор, 
с височина 25м, обиколка над 3,5м и възраст към датата на обявяване 500 години. 
 Съществуват и други интересни природни обекти – скални ниши и пещери в 
местността „Пармак Кая” в землището на с.Ночево, водопада края с.Безводно, 
забележителни ландшафти редуващи се стари гори и скалисти терени. 
 Общината притежава и значителни биоресурси, свързани с наличието на 
находища на лечебни растения, горски плодове, дървесина, дивеч.     
 

8.6. Отпадъци и опасни вещества 
 
 В общината е организирана система за събиране и транспортиране на битовите 
отпадъци на 27 населени места (от общо 51) до временната площадка на регионалното 
депо до с.Вишеград, общ.Кърджали. При подобряване на пътната инфраструктура е 
възможно увеличаване броя на обхванатите населените места.  
 На територията на общината има два централизирани склада за съхранение на 
негодни и забранени за употреба препарати за растителна защита, които подлежат на 
съответно третиране съгласно ЗООС. 
 Ежегодно се извършва почистване на нерегламентирани сметища, в резултат на 
което се получават почистени площи, които се използват по предназначение. 
 

8.7. Вредни физични фактори – шум, вибрации, лъчения 
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 Основният източник на шум на територията на общината е автомобилния 
транспорт по двете основни пътни артерии – първокласен път I-5 Стара Загора – 
Хасково – Кърджали и второкласния път II-58  Пловдив – Асеновград - Черноочене.  
 Периодично и локално се наблюдава завишение на шума около производствени 
площадки, търговски и строителни обекти. 
 Във връзка с тенденцията за увеличаване на промишлените предприятия в 
района се налага оформянето на нови промишлени зони, разположени извън 
регулационните граници на селата, а обектите в тях се изграждат според изискванията 
на действащата нормативна база. По този начин се очаква запазване параметрите на 
жилищната среда. 
 В района няма постъпили сигнали за радиационни замърсявания. 
Източници на нейонизиращи лъчения са електропроводите с високо напрежение и 
телекомуникационните системи. През общината минава въздушна линия 110 kV от 
подстанция „Д.Канев”, гр.Хасково за подстанция „Арпезос” гр.Кърджали, която 
засяга много малка част от нея. За трасето има установени зони, отбелязани в КК на 
землищата.  За бъдещите трасета на ВЛ и подстанции ще бъдат указани 
съответстващите охранителни зони. 
 В селата към общината съществуващата съобщителна мрежа в по-голямата си 
част е въздушна. На територията на общината има изградени базови станции на 
мобилните оператори, които обхващат около 65% от територията. Има добро покритие 
на радио и ТВ сигнал. Няма извършени замервания на ЕМП. 
 

8.8. Изводи и препоръки  
 
 Липсата на големи промишлени предприятия на територията на община 
Черноочене определят доброто състояние на основните параметри на околната среда – 
въздух, води, почви и биоразнообразие. 
 Основните рискове за замърсяването на въздуха, водите и почвите в общината 
имат: 
 - бъдещото значително увеличаване на автомобилния транспорт по двете 
основни автомобилни артерии преминаващи през общината; 
 - дейностите в земеделието и животновъдството при неприлагане на добрата 
производствена практика; 
 - изхвърлянето на отпадъци на нерегламентирани сметища; 
 - нерегламентираното складиране и съхранение на торови маси от 
животновъдните ферми; 
 - лошото състояние на канализационните мрежи и съоръженията към тях – 
липсваща канализация или такава с изтекъл амортизационен срок, липса на 
съвременни високо ефективни пречиствателни съоръжения за отпадъчни води от 
населените места. 
 За опазване и подобряване на околната среда в общината се обръща сериозно 
внимание на изграждането на добра техническа инфраструктура в района. Спазването 
на всички нормативни изисквания за проектиране и строителство в урбанизираните 
територии. Спазване на нормите за добри земеделски практики при извършване на 
селскостопански дейности. Запазване и подобряване състоянието на горския фонд, 
чрез провеждането на необходимите залесителни мероприятия, залагайки на местните 
структороопределящи видове. Запазване местообитанията и видовете в двете 
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защитени зони, чрез забрана на каквито и да е дейности в тях. 
 Предвид доброто екологично състояние на територията на община Черноочене, 
при разработването на ОУПО се акцентира върху превантивните мерки за опазване на 
околната среда. Запазването и подобряването на екологичните условия в общината е 
основно изискване, с цел осигуряване на по-добри условия за обитаване, развитие на 
основните отрасли и пълноценна реализация на потенциала за развитие на 
туристическата дейност. 
 

8.9. Мерки за ограничаване изменението на климата и адаптацията към 
настъпилите промени 

 
 Интегрирането на въпросите, свързани с опазване на околната среда във всички 
сфери на човешката дейност и общественото развитие придобива все по-голяма 
актуалност поради изострянето на редица екологични проблеми, така и с по-широко 
разпространеното разбиране,че жизнените екосистеми, съхранените природни 
ресурси и здравословната околна среда са пряко свързани с качеството на живот за 
хората. 
 Общините имат важна роля в практическото осъществяване на политиката за 
околна среда. Това се обуславя от факта, че местните власти са най-добре запознати 
със състоянието и проблемите на околната среда на територията на съответната 
община и в много случаи са най-близо до адекватните решения. 
 Интегрирането на екологични цели в процеса на планиране на община 
Черноочене не е механичен процес и е съобразено както със спецификите, 
характерните особености и проблеми на територията на общината. В тази връзка, 
екологичните въпроси са отразени и разгледани в социално-икономическия анализ, 
така че основните нужди и предизвикателства, пред които е изправена общината 
адектватно да намерят място в определените стратегически цели,приоритети и 
дейности. За тази цел са изпълнени следните условия: 
 Отделено е необходимото внимание на екологичната проблематика в 
аналитичната част на общинския план за развитие, като направените изводи за 
идентифицирани проблеми са аргументирани с достоверни данни, в това число 
пространствено обусловени. 
 Екологичните проблеми са неразделна част от формулираните цели и 
приоритети и намират израз във формулираните конкретни действия за развитие на 
територията. 
 Общинският план за развитие на Община Черноочене интегрира целите на 
европейската и национална политика в областта на околната среда и адаптиране към 
проблемите на климата  съобразно спецификата и отговорностите на общината, 
характерните особености натериторията. Анализът идентифицира следните основни 
проблемни области по отношение на околната среда върху, които общината може да 
въздейства: 
 −Енергийна ефективност 
 –публичните и обществените сгради се характеризират с високо енергийно 
потребление; 
 −Качеството на водните ресурси и водоснабдяване 
 –липсата на канализация и пречиствателните съоръжения води до замърсяване 
на основните водни тела с отпадъчни непречистени води от населението. 
Амортизираната водоснобдителна мрежа е в основата на високите загуби на вода. 
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 Идентифицираните проблеми оказват пряко въздействие върху качеството на 
живот на местното население и благосъстоянието на настоящото и бъдещите 
поколения. 
 Анализът идентифицира и допълнителни фактори имащи отношение върху 
качеството на живот и евентуални рискове за здравето на населението и развитието на 
местната икономика. Тези рискове представляват сериозно предизвикателство пред 
общинското ръководство, в резултат на: 
 −Нарастване на рисковето от наводнения; 
 −Сериозни засушавания и свързаните с тях проблеми по отношение на 
количеството и качеството на водните ресурси; 
 −Нарастване на риковете от пожари 
 −Увеличаване на рисковето от ерозия и активизиране на свлачищни процеси; 
 Залегналата стратегия в Общинския план за развитие на община Черноочене, 
отчита проблемите, свързани с околната среда и отрицателните изменения на 
екосистемите и нарушаването на техните функции в следствие на антропогенни 
въздействия. Визията и целите акцентират върху постигане на устойчиво развитие, 
ефективно управление и използване на наличните ресурси. 
 
 
9. ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ 
 

9.1. Състояние и структура на селищната мрежа 
  
 Община Черноочене е територия, която е била  населявана  от най-дълбока 
древност. Археологически  артефакти, изявени в  раздела  за КИН ,  датират първите 
поселения още от каменно - медната епоха. 

С различна съдба и динамика на  населението територията наричана „Врата на  
Родопите“ /Източните  Родопи/ неизменно е обитавана. Основните фактори, 
стимулиращи възникване и формиращи характера на населените места  от една 
страна,  са природо-географските условия и предпоставки,  а от друга –особено за 
съвремието - наличието на важни транспортни връзки и ареали, които пресичат  
територията. Водещи в исторически план  са очевидно първите, тъй като  
раздвиженият  релеф , наличието на големи площи, заети от гори и разкъсани 
земеделски земи с ограничени  възможности за земеделие /тютюн и животновъдство/ 
са затвърдили общия характер на селищната мрежа. 

Община Черноочене е единствената  селска  община в област Кърджали  с 51  
предимно малки  села.  В южната и западната част на  общината,  главно   поради 
релефа на територията, селищната мрежа е изградена от по-малко на брой  малки и 
отдалечени едно от друго селища. В източната част на територията  и отчасти на север  
по протежение и в близост  на пътищата, селата са по- големи по население и площ и 
са разположени на близки разстояния едно от друго. Реализира се тенденция за 
физическо сближаване на застройката. Това е особено силно изявено при 
агломерационния ареал на общинския център,  който обединява селата:  
Черноочене, Среднево, Пряпорец, Каблешково, Нови пазар, Ябълчене . 

Разпределени по броя население  населените места може да бъдат групирани 
в три групи/ по данни на НСИ 2013 г./: 

-Над 200 души-15 бр:  
с.Бели вир /468 д./, с.Божурци /239 д./, с.Водач/309 д./, с.Габрово/641 д./,с. 
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Даскалово /363 д./, с.Дядовско/393 д./, с.Железник /245 д./,с.Житница /247 д./, 
с.Комунига /1161 д./, с.Лясково /624 д./, с.Минзухар /483 д./, с.Нови пазар /230 д./, 
с.Паничково /325 д./, с.Петелово /243 д./, с.Среднево /205 д./, с.Черноочене  /305 д./ 

-До 200 души-11 бр.: 
с.Драганово /161 д./, с.Йончево /120 д./, с.Каблешково /199 д./, с.Каняк /187 д./, 

с.Патица /191 д./, с.Пряпорец /200 д./, с.Пчеларово /149 д./, с.Свободиново /188 д./, 
с.Стражица /159 д./, с.Ябълчене  /159 д./, с.Яврово /161 д./ 

- Много малки 25 бр.,в които  влизат и 6 бр с реално обезлюдяване  на 
постоянно население  

Разпределението на населените места по  заета /урбанизирана / територия  
показва следното: 

-относително големи села   с площ над 20 ха  -14 бр.: 
с.Бели вир /31ха/, с.Безводно /23 ха/, с.Габрово /39 ха/, с.Даскалово /21 ха/, 

с.Комунига /63 ха/, с.Каблешково  /20 ха/, с.Лясково /30 ха/,с.Минзухар /48 ха/, 
с.Паничково /36 ха/, с.Петелово /42 ха/, с. Пчеларово /47 ха/, с.Пряпорец /21 ха/, 
с.Свободиново  /29 ха/, с. Черноочене /34 ха/ 

- средни до 20 ха-15 бр.: 
с. Божурци /14 ха/, с.Водач /11 ха./, с.Драганово /10 ха./, с.Дядовско /15 ха/, 

с.Житница /19 ха/, с.Железник /14 ха/, с.Женда /10 ха/, с.Йончово /11 ха/, с.Каняк 13 
ха/, с.Ночево /14 ха/, с.Патица /17 ха/, с.Страцица /10 ха/, с.Черна нива /17 ха/, 
с.Яврово /12 ха/, 

- много малки по площ населени места -22 бр.  
По административна структура  населените места се групират в общински  

център - с.Черноочене, села с кметства 17 бр., села с кметски наместничества – 6бр. 
Останалите 28 бр. селища са приобщени към съответната административна единица 
без самостоятелно  управление . 

Изградеността на селата  съответства на  местоположението и големината 
им.  

В общинския  център и отчасти в с. Комунига жилищната застройка е смесена – 
ниско и средноетажна. В останалите села  жилищните сгради са едно и двуетажни 
масивни. Запазени са  предимно в планинските села  единични двуетажни каменни 
сгради от първата половина на 20-ти век и по-ранни. Физическото състояние на 
сградния жилищен фонд е нееднозначно - с различна степен на поддръжка - до пълно 
изоставяне. 

Пространствената структура на преобладаващия брой села се характеризира с 
дисперсно групирани жилищни имоти /махали/ покрай обслужващи  ги в много 
случаи нерегулирани  /тесни/ улици.  Липсват  оформени обществени пространства с 
по-представителни обществено-обслужващи сгради , селски парк и/или площад дори 
и към неизменно присъстващия духовен център - джамията . Обобщеният преглед  на 
селищата в общината изявява  няколко типологии на селищната мрежа: 

При по-големите села – Пчеларово, Лясково, Габрово, Паничково  и особено 
Комунига, селищната структура е близка на традиционните  компактни  селища , 
изградени в раздвижен и планински терен. 

 
9.2. Пространствено развитие - селищна мрежа 

 
Осигуряване на  териториални възможности за развитие на селищната мрежа в 

Общия устройствен план  е подчинено на водещ принцип при бъдещото планиране на 
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селищната територия - опазването на околната среда , културното наследство и 
идентичността, като  неизменно условие за  доброто качество и бъдеще на  
всички населени места . 

Общинският център - с. Черноочене, представлява  агломерационна структура 
от няколкото села , обвързани с главните комуникационни атрерии  на общината. 

Агломерацията с. Черноочене обединява пространствено и функционално  
селата Среднево, Пряпорец, Нови пазар, Каблешково и Ябълчене. Това е най- 
виталната селищна структура , която обединява основните обекти на социалната 
инфраструктура и бележи териториално  развитие на обитаването.  

Към агломерацията  гравитират и по-отдалечените Житница , Железник,  
Божурци и Драганово. Изградена с ниско и средноетажна жилищна застройка, 
представителната общинска администрация и обществено-обслужваща система, 
оформени обществени пространства за отдих и социални контакти, селищната среда 
на Черноочене  определено има характера и потенциалите на градското обитаване. 
 Общият устройствен план  третира и утвърждава общинския център като 
бъдещ град . За стимулиране на това развитие и в съответствие с насоките на  
инвестиционни интереси и пазар на земите, Общият устройствен план  предвижда  
съответни резервни терени и  площ  за многофункционална и действена  
пространствена структура главно  към съставните села - Среднево, Каблешково, Нови 
пазар. Статутът и режимите на изграждане в тези  територии са регламентирани 
предимно като „Жм” , които са еколого съобразни обществено-обслужващи и 
производствени и др. дейности  

 За подобряване качеството на живот в селищата, освен общинския център , се  
предвиждат осигуряване на териториални предпоставки, които да стимулират  
несоциалните контакти на населението, бита и обслужването при групираните в  
изохронен ареал  на  специфична линеарна  и/ или дисперсна  функционално-
пространствена структура.  

Стимулирано  развитие на подобен ареал - пространствено сближаване на 
близки по размер и  характер села  се предвижда за : Даскалово, Дядовско, Водач, 
Каняк, Черна нива , Ново селище, чрез отреждане на терени за развитие на   
културен, спортен, селски и екотуризъм без промяна на основното предназначение 
на земите и терените.  

За селата  Бостанци, Вождово, Минзухар се  предвижда  формиране на зона 
за отдих край язовира  и преобразуване на прилежащите гори от стопански – в 
курортни и такива с рекреативно значение.  

Селата Пчеларово и Петелово се третират като елементи на туристически 
ареал  на археологическо и архитектурно-строително културно наследство. 
Селищните територии на двете села са с достатъчни резерви  за евентуално ново 
строителство, поради което не се предвижда включване на земеделски земи в 
регулация.   
 Предвид географското разположение - на главен път и с благоприятна 
природогеографска среда - за с. Паничково ,Общият устройствен план 
предвижда  значителни резерви  на зона с повишено обществено-обслужващо 
предназначение /”Смф ”/за териториално развитие на формирания  център към  
път II-58 от Пловдив .За развитие за отдиха в землището на селото -в северо-западна 
посока- към съществуващ микроязовир е предвидена  зона /„Од”/ за ваканционно 
селище  
  Ареалът с безспорен център  Женда, с.Небеска, с.Соколите, с.Копитник , 
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както  и с.Ночево с с.Душка  са  зони на природни и културни забрележителности  
Селищните територии на тези села се запазват с режим „Жм” в сегашните  
граници,  независимо от отрицателните демографски показатели. Този подход  
осигурява безпроблемно реализиране на нови нормативно допустими  инвестиционни 
намерения ,както и развитие на традиционната стопанска и обществена дейност на  
населението.  

В общината  съществуват селищни структури  с дисперсно застрояване, 
които имат уникални възможности и потенциали за развитие на туризъм- това са 
селата Безводно,  Войново, Бели вир със Свободиново.Общият устройствен план 
предвижда  запазване сегашните граници на   селищната територия , в които    е 
възможно осигуряване на транспортна, техническа и оптимална социална 
инфрструтура.. За тези територии  междуобщинските транспортни  връзки са от 
особено значение. 

Развитието на самостоятелните, по-големи селища – без непосредствено 
обкръжение, е стимулирано основно от потенциала  на главните транспортни и 
съответно културни коридори.  Тази тенденция  се  отрази  и регламентира в 
предвижданията за разширение на селищните територии . 

Към съществуващите регулационни  граници -в землищата на с.Комунига, 
с.Габрово, с.Лясково, както и за общинския  център, ОУПО предвижда 
формиране на смесени многофункционални  зони и ядра. Разширения се 
предвиждат при влизането от главния път в с. Комунига, към крайпътния пазар 
при с. Габрово, При кръстовището на  двете  главни артерии към с. Черноочене и 
с. Среднево  е предвидена територия за изграждане на най- голяма зона със 
смесени функции/ /Смф/ 
  Нови зони и ядра за обществени дейности , извън селищните граници на 
прилежащите села са предвидени  по трасето на ОЕТК -9 северно от с. 
Пчеларово  
  Успоредно с осигуряване на обитаването и,свързаното с него обществено 
обслужване, Общият устройствен план предвижда резервни териториални 
възможности развитие на система „Труд”. Традиционните терени за стопански и 
производствени дейности във всичкинаселени места на Общината са  бившите 
стопански дворове,. В най- активните селища и в близост до тях - Комунига, 
Габрово,Черноочене, Пчеларово и др. съществуват обособени производствено-
складови  терени и обекти . Общият устройствен план запазва предназначението 
на съществуващите територии и терени за производствено-складови, за 
животновъдни и др. селско-стопански дейности, които в картния материал са 
обозначени като аграрни дейности и аграрни инфраструктури. За някои  се 
предвиждат възможности за разширение   /Черноочене, Каблешково и др./  
   За изграждане на нови дейности  и обекти, част от които  да са от над 
общинско значение и мащаб са предвидени  нови терени : 
  Южно от  с.Черноочене-с отношение към главния път  ОУПО предвижда 
отреждане на резервни терени  за индустриален парк за високотехнологични 
производства и дейности.  
  Към с. Патица - в категоризирани като нискокатегорийни   и замърсени 
селскостопански терени, се формира зона за развитие на специализиран 
алтернативен спорт- комплекс за  голф. 

        Към язовирите на селата Ново селище, Ябълчене, Пчеларово, Паничково, 
Черна нива, Соколите и Минзухар се предвиждат терени за изграждане на бази  
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за дълготраен  отдих и рекреация . 
           Крайселищните паркове,които  запазват  и дообогатяват  съществуващите 

гори, поречията на реките и крайбрежията на  микроязовирите  са  зони за 
ежедневен  и /или краткотраен    отдих. Те  допълват и обогатяват визуално и 
функционално  околната среда и цялостния ландшафт и идентичност на   
Община Черноочене, като съхраняват природните ресурси за поколенията . 

 Опазването на околната среда и културното наследство са неизменно условие 
за  доброто качество и бъдеще на  всички населени места .В тази връзка ОУПО  
предвижда разширенията на селищните територии и съответната инфраструктура  
предимно и изключително върху нискокатегорийни и екологично замърсени земи / с 
Патица/ земи . 

 Крайселищните паркове и зони за отдих  запазват  и дообогатяват  
съществуващите гори . Реките и микроязовирите  са допълващите околната среда 
елементи на ландшафта  

 
9.3. Статут,режими и параметри на застрояване и развитие на селищните 

територии 
 

Основно предназначение  
Режимите на застрояване на селищните територии  респектират спецификата и 

традициите на  селищнатата структура. 
 За малките  села  основното предназначение на   терените  е  със статут на  

нискоетажно жилищно застрояване /Жм/, чийто параметри и показатели на 
застрояване са в рамките на допустимото по Наредба  7 за ПНУТ.  Изключение от това 
са обектите на НКН  и контактните им зони,които ще се отразят в подробните  
устройствени планове  

 Режимът „Жм ”допуска изграждане на обекти от производствен и обществено 
обслужващ  характер, което осигурява свобода на избор и оптимизащия на 
инвестиционни  намерения в тези зони.  

За общинския център зонирането на територията е диференцирано . 
Жилищните територии са режим „Жс” за централното ядро и неговото развитие около 
главната транспортна артерия. За периферните и агломерирани структури зонирането 
е с режим „Жм” .За ценралната  зона са предвидени  режимите „Ц“ и „СМФ”. За тези 
зони параметрите и показателите се доказват с прединвестиционни проучвания , които 
трябва да се приемат като специфично изискване  при прилагане на ОУПО.  

В големите села, като Конмунига, Габрово, Паничково Лясково  Пчеларово  и 
Петелово  жилищните територии са  с режим „Жм” .  Отреждат се и зони с режим 
„СМФ” за по-концентрирано присъствие на обществено-обслужващи дейности и  
„Оз” за обществени паркове и спорт.  

Съгласно Наредба  7 за ПНУТ  в жилищните територии отделни поземлени 
имоти  се урегулират  с подробен устройствен план за нежилищни  обслужващи 
обекти, както следва : 

-сгради за  социални, учебни, културни, спортни, здравни и религиозни  
дейности;  

-магазини  и заведения за хранене, сградни мрежи и съоръжения на 
техническата  инфраструктура, обществени озеленени площи,  

-както и административни и делови сгради, хотелски сгради, занаятчийски  
работилници, сгради за безвредни производствени дейности,газстанции, 
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бензиностанции, автосервизи,  паркинги за ЛМС, надземни и подземни гаражи. 
Параметрите на застрояване за приетите зони са  както следва: 

  „Жм”—височина до 3 етажа /кота корниз –до 10м./  
Плътност на застрояване -  от 20 до 60 %,  
Интензивност  на застрояване - от 0.5 до 1.2   
Необходима озеленена площ  в % от площта на имота –от 40 до 60 % 

 „Жс”- височина до 5 етажа  /кота корниз - до 15 м./ 
Плътност на застрояване – от 25 до 70%  
Интензивност на зстровяне – от 1.0 до 2.0  
Необходима озеленена площ – от 30 до 50% 
Териториите  от разновидност „Смф” са предназначени за многофункционално  

ползване и изграждане. В  тези територии   се допуска изграждане на следните 
обекти: 

-административни и делови  сгради,  
-сгради на социални, просветни  културни  религиозни  и други  обществени 

дейности,  
-търговски и други обслужващи сгради и комплекси,  
-жилищни сгради – вт. ч. и със смесено предназначение,  
-хотели  
-заведения за хранене и развлечения,  
-сгради за безвредни  производствени и зайнаятчийски  дейности,    
-бензиностанции,  
-газстанции,  
-подземни  и надземни  гаражи и паркинги за леки  автомобили , 
-сгради ,мрежи и съоръжения  за техническата инфраструктура . 
В териториите за смесени  многофункционални и централни зони се устройват  

открити   площадни пространства,  пешеходни зони , паркове и  градини.  
Урегулираните  имоти  в  община Черноочене   с разновидност „Смф”  се 

устройват и застрояват  по нормативи, съобразени със следните  стойности :  
 Плътност на застрояване  - от 30 до 60 %,  
 Интензивност на застрояване - от 1,0 до 2,0,   
 Необходима озеленена площ – от 30  до 50% 
 

9.4. Територии за труд 
 
Териториите за труд са елемент на специфичната пространствено 

функционална структура в селищата. 
Всяко от селата  има терени за производствено-складова дейност, характерна за 

типа и мястото му. За малките села – това са бившите стопански дворове, 
разположени извън или около селищните граници. Преобладаваща част от тях се 
ползва по настоящем  като животновъдни ферми . Целесъобразно от икономически и 
екологичен аспект   е  тази тенденция да се  стимулира в рамките на ЗОСС. За 
запазване и развитие на животновъдството в общината, ОУПО  предвижда  
минимални промени в предназначението и максимално съхраняване на 
съществуващите    пасища и горски поляни.  

В  големите села и общинския център, освен подобни бивши стопански 
дворове,  са  обособени  и производствено-складови и обслужващи  зони . 

За съществуващите и за перспективните територии, предназначени за 
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производствено-складови и обслужващи дейности, ОУПО предвижда режим 
„Пп”.Допустимите конкретни дейности  и параметри на застрояване на тези зони   са 
в рамките на Наредба 7 за ПНУТ, както следва: 

 -производствените територии с разновидност „предимно производствена зона  
/„Пп”/ се застрояват  предимно  с производствени , складови , административни , 
търговски  и обслужващи сгради и съоръжения .  

  В тези зони  не се допускат производства с вредни  отделяния като химическа 
и каучукова промишленост, варо-бетонови центрове и асфалтови бази, леярни  за 
черни и цветни метали. В тези територии   се допуска и  изграждане на  жилищни 
сгради и общежития за персонала в предприятията,  магазини и  заведения за 
обществено хранене, хотели, здравни заведения , професионално-технически 
училища , професионални бази  и сгради  на научно -  експериментални бази към 
предприятията. 

 При застрояване  на поземлените имоти в територията на зона „Пп”  се спазват 
следните  нормативи:  

 Плътност на застрояване -0т 40 до 80%  
 Интензивност на застрояване /Кинт/– от 1,0 до 2,5,  
          Озеленена площ - от 20 до 40 % 
  В територии от разновидност  „високотехнологична производствена зона“  
/„Пс”/, предвидена  в ОУПО като развитие на с. Черноочене се изграждат: 
предприятия  с високотехнологични производства , 
лаборатории,  
комплекси и сгради  за учебна и научно - експериментална  иновационна 

дейност,  
административни и делови  сгради и офиси, 
изложбени зали,  
жилищни сгради и  
общежития за изследователи, преподаватели и работещи в предприятията,  
магазини    
заведения за обществено хранене,  
битово обслужване,  
хотели ,  
здравни заведения,   
спортни и атракционни обекти,  
озеленени площи. 
 Нормативите за застрояване на териториите със статут „Пс” са:  
    Плътност на застрояване - 40 до 50  %;  
 Интензивост на застрояване/Кинт/ - от 1,0 до 1,5 ;  
 Озеленена площ – от 20 до 40% 
 

9.5.  Територии за туризъм 
 

 Туризмът е могъщо епохално движение, което заема все по голямо място в 
икономиката на страната. За съжаление не би могло да се каже, че на територията на 
община  Черноочене има достатъчно място, съответствуващо на ресурсите с които 
разполага. 
 Разглежданата територия е с благоприятни климатични условия, красива 
природа, културно-исторически паметници, условия за лов и риболов . 
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 Възможностите за използване на тези ресурси са свързани с тяхното по-активно 
промотиране и осигуряване на добра туристическа инфраструктура. 
 За икономическото развитие на туризма в Общината допринася откриването на 
пътната връзка гр. Кърджали – Комотини и ГКПП- Маказа. 

 
 

9.5.1. Зелена система, спорт и отдих 
 
 Зелената система е съвкупност от обемно-пространствени свързани паркови 
урбанистични единици в обхвата на селищата и крайселищните територии. Тя 
осъществява биологично активната част и жизнената среда на човека и създава връзка 
между отделните елементи и устройствени зони на градския организъм и природната 
среда. 
 Зелената система има три основни аспекта: функционален, естетически и 
екологичен. Същите определят необходимостта от зелена система, която се 
характезира с качествени и количествени показатели, осигуряващи комфорта на 
обитаване в урбанизираната територия. 
 
 Състояние на зелената система в община Черноочене 
 
 Направеният анализ на възможностите на разглежданата територията показва: 
благоприятен климат, чиста екологична среда с липса на антропогенни натоварвания, 
влошаващи качествата, богатство от природни забележителности и културно 
исторически паметници. 
 Транспортната достъпност на територията определя и нейната рекреационна 
програма. 
 Териториите извън регулационните граници на селищата, в границите на 
едночасовия пешеходен достъп, биха могли да се разглеждат като крайселищни зони и 
да получат съответното обзавеждане като такива. 
 Като съществуващо състояние на територията на  Общината, функционалният 
аспект на зелената система  като обезпеченост не е добър. 
 Обезпечени зелени площи има в общинския център, в някои от по-големите 
населени места като Комунига, Габрово, Даскалово, Лясково, Пчеларово и др. 
 Съществуват изградени детски площадки предимно към детските градини. 
 В застроителните планове на много от селищата  са отредени терени за 
зеленина , но без реализация, поради силно намаляващото население. Същите следва 
да се запазят като такива, с оглед бъдещото развитие на населените места.  
 Поради дисперсната разпокъсаност на населените места липсва улично 
озеленяване. 
 Гробищните паркове, като елемент на зелената система  има във всички 
населени места, без необходимост от разширение. 
 Терени за спорт – 11 на брой, най-вече към училищата, са изградени в 
последните години в селата Комунига, Габрово, Лясково, Минзухар, Петелево и др.Те 
осигуряват добри условия за спорт на децата. 
Обновеният стадион в общинския център е отлична възможност, но не изключва 
териториалното му разширение, заложено в ОУПО, с изграждане на спортна зала към 
него. Същото предложение се прави и за спортния терен в с. Комунига. 
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  Приоритетите за развитие на зелената система, спорта и отдиха в ОУП на 
община Черноочене 

 
 За довеждане на зелената система и спорта до ниво решаване еколого 
естетическите и рекреационни задачи е необходимо достигане на високи 
количествени показатели – ниво и степен на задоволеност. 
 Това ще може да се постигне, чрез балансирано териториално участие на 
елементите на зелената система в селищния и крайселищния обхват, което ще осигури 
достъпност на всички, при благоприятен пешеходен и транспортен изохрон. 
 За постигане на това ОУПО предлага част от горите в землищата на селата 
Даскалово,Габрово, Лясково, Пчеларово, Патица, Бели вир, Комунига и 
Дядовско да добият статут  като  гори с рекреационен характер. За създаване на 
териториална и функционална обвързаност между тях, особенна роля се възлага на 
специализирани връзки между тях, които ще изпълняват ролята на зелени коридори. 
 За релизиране на горните цели териториалните предложения на ОУПО са 
следните: 

 Изграждане на парк в Общинския център, в който да има детски 
площадки, атракции, летен театър, водни ефекти, площадки за отдих на всички 
възрастови групи, плажен комплекс. 

 Изграждане на лесопарк, обхващащ горските територии между селата 
Черноочене и Ябълчене, р. Перперек и притоците й. 

 Отреждане на резервен спортен терен с възможности за голф игрище, в 
землището на с.Патица и спортен комплекс край с. Комунига. 

 Изграждане на зони за отдих: край язовирите в землищата на селата 
Минзухар,Даскалово, Паничково,Черна нива,Соколите и Пчеларово. 

 Изграждане на къмпингов комплекс - край яз. „Тракиец” в землището на  
Петелово 

и къмпингов комплекс в с. Паничково. 
 Изграждане на  два крайпътни комплекса – при „Градището” в землището 

на с.Пчеларово и на кръстовището на Републиканските пътни артерии в землището на 
с. Черноочене. 

 Отреждане на терени за туристически информационни центрове в селата 
Паничково, Комунига и в м.”Градището” 
 Реализирането на горните инфраструктурни обекти, ще доведе до устойчиво 
използване на природните ресурси, развитието на екотуризма и цялостната 
икономическа устойчивост в дългосрочен план. 

 Благоприятният релеф, горската растителност, интересните скални образувания, 
сравнително лесно достъпните върхове, осигуряващи панорамни гледки, културно 
историческите паметници, благоприятстват развитието на пешеходния туризъм, както 
на местното население, така също и за чуждите туристи.  

  
 Туристически пътеки и пешеходни туристически маршрути  
 
    Въз основа на подробни териториални и инвестиционни проучвания 

туристически пътеки и пешеходни туристически маршрути могат да се организират: 
 -в района на с.Безводно; 
 -до връх „Чиляка”;  
 -до живописните скални образувания и културно-исторически обекти при с. 
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Женда;  
 -до голямото разнообразие от културно-историческото наследство в района на с. 
Ночево;  
 -до находището на медицински пиявици в близост до с. Бели вир;  
 -до обособена извънселищна територия на групово археологическа културна 
ценност в землището на с. Пчеларово, с. Петелово  и др. 

 Наличието на зарибените язовири в землищата на селата Черноочене, 
Даскалово 

и Пчеларово, както и реките Боровица и Перперек, представляват интерес, както за 
любителски, така и за спортен риболов. 

 Подходящ за развитието на водни спортове е язовирът при с. Минзухар, където 
създаването на водна база ще увеличи възможностите за атракции в предложената в 
проекта зона за отдих. 

 Не на последно място са и възможностите за лов. Наличието на Дивечовото 
ловно стопанство „Женда” , с богатото си дивечово разнообразие, е едно от най-
търсените обекти на разглежданата територия. 

 Голямото разнообразие на релефа и живописните открити пространства, 
предоставят чудесни възможности за развитието на конен и др. алтернативен спорт и 
отдих. 

 Условие за развитие на зелената система и пълноценното използване на 
територията на Общината за нуждите на отдиха е създаването на правни механизми в 
условията на новите социално-икономически условия в страната. 
  Те трябва да решат устройствените проблеми на зелената система при 
различните видове собственост, с цел опазване на съществуващата зелена 
инфраструктура и възможностите за реализирането на новопредложена такава. 

 За реализацията на много от предложените обекти би следвало да се участва в 
програмите за европейски структурни фондове, както и използването на принципа за 
развитие на публично-частното партньорство.  
 
 

 
9.5.2. Екологичен туризъм 

 
 Наличието на голям брой природни забележителности, исторически и 
архитектурни паметници, разкриват богати възможности за екологичен туризъм. 
 Местоположението на Източните Родопи със сравнително ниската си 
проходимост е предпоставка за запазването ѝ като обект предимно за пешеходен 
туризъм. 
 Живописните местности, запазените горски насаждения, природните 
забележителности (елови насаждения) при селата Женда и Мурга, красивите гледки 
по пътя Безводно – в. „Чиляка”, както и наличието на яз. „Боровица”, определят 
територията като такава с висока степен на атрактивност. 
 Заблатеното езеро „Сюлюк гьол” при с. Бели вир е обитавано от медицински 
пиявици, което го определя като феномен и привлича туристи, както с лечебните си 
качества, така и с легендите за него. 
 Обособяване на екопътеки и туристически маршрути би трябвало да бъде една 
от задачите на природолюбителите в района. 
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9.5.3. Културно-исторически туризъм 
 
 Част от атракциите в община Черноочене са паметниците на културно – 
историческото наследство. 
 Те са едни от основните ресурси за развитието на туризма и част от Източния 
Транс Балкански Културен Коридор. 
 Интерес представляват добре запазеният комплекс от разнородни изсичания и 
съоръжения, както и шарпаните край с. Ночево. В съчетание с изключително 
красивата природа, те предизвикват голям туристически интерес. 
 Тракийското светилище”Биюк” край с. Женда, заобиколено от непристъпни 
скали, средновековна крепост датираща 3500г. преди новата ера край с.Пчеларово и 
още 12 паметника от различни епохи са определени в ОУПО като територия с 
превантивна защита на групова археологическа и културна ценност. Всичко това е 
едно огромно богатство на територията, с качества на културен пейзаж, 
представляващ особен интерес от Родопския културен ареал. 
 Точкови културни ценности от различен тип и епохи има край селата Безводно, 
Душка и др.  
 В контактните територии на тези исторически феномени, ОУПО запазва 
териториални възможности за създаване на зелена инфраструктура в близост до тях, 
което ще създаде среда за краткотраен отдих на посетителите. 

 
9.5.4. Ловен туризъм и спортен риболов 

 
  Този вид туризъм е свързан най-вече с ловния резерват „Женда”, част от който 
е на територията на Общината.Тук има възможност за обстрелване на едър дивеч : 
благороден елен, лопатар, муфлон, дива свиня. С комфортните и живописни ловни 
чакала, ловни заслони, ловни маршрути и пътеки се съчетават удоволствията от 
различни видове лов и единение с дивата природа. Има и добре поддържан ловен дом. 
Откриват се и чудесни възможности за екотуризъм и фотолов. 
 Базата има възможност за организиране и на конен спорт. 
 Разглежданата територия е богата с изкуствени водоеми, които се зарибяват и се 
използват за любителски риболов. Повечето от тях са отдадени под аренда, 
стопанисват се добре, без да  изискват специални териториално устройствени 
мероприятия. 
 На територията на язовира до с. Пчеларово, определена зона за отдих, може да 
се устрои и база за спортен и хоби риболов. 
 

9.5.5. Водни спортове и воден туризъм 
 
 Изграждане на бази за водни спортове се предлагат в : 

- землището на с.Минзухар, при язовира.Тук към зоната за отдих може да се 
устрои и плажен комплекс. 

-  при язовирите над  с.Пчеларово  
- язовира на с.Паничково 
- язовирите на с .Даскалово.   

 
9.5.6. Селски туризъм 
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 Този вид отдих на територията на Общината не е развит. Налице са 
възможности за развитие на същия в по-малките села и махали като с.Безводно, 
с.Женда, с.Небеска. Ползвайки наличния сграден фонд от традиционни селски къщи, 
ще се задоволят интересите на туристите към бит, култура, селско стопанство, местни 
занаяти и други специфични дейности, ще се запознаят и с курортните и 
историческите дадености на района 
 В по-големите населени места , макар и не в такава степен, също има 
предпоставки за развитие на този вид туризъм. 
 Запазването на традиционната структура, архитектурния облик, мащаб и 
режимите за изграждане на територията е задача на подробните устройствените 
планове. 
 
10. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА  

 
           Основен приоритет на общината е подобряване на линейната/пътна, електро, 
ВиК/ и обществена инфраструктура с цел създаване на условия за развитие на 
местната икономика и подобряване на условията на живот.  
 

10.1. Елетроснабдяване 
 

                 Електроснабдяването на община Черноочене се осъществява от “ЕВН 
Електроразпределение България „ЕАД  съвместно с “НЕК” ЕАД,.  
“ЕВН Електроразпределение България „ЕАД  и електроенергийният системен 
оператор  осъществяват единното оперативно планиране,  координиране и 
управление, осигуряват експлоатацията, поддръжката и надеждното функциониране 
на електропреносната мрежа, поддържането на спомагателните мрежи, ремонтните 
дейности и услуги и поддържат електропроводи високо напрежение на територията на 
общината. 
 

10.1.1.  Мрежа високо, средно и ниско напрежение. Улично осветление. 
Устройствени изисквания. 

 
- Мрежа високо  напрежение 
 
                През териториятя на общината минава въздушна линия (ВЛ) 110 кв, 
излизаща от подстанция(п/ст) „Д.Канев”, гр. Хасково и влизаща в п/ст „Арпезос”, гр. 
Кърджали.  
 
-Мрежа средно напрежение(СН)  
 
               От посочените по-горе подстанции, започва захранването на мрежа СН 20кв. 
 Ел. схемата 20 кв на територията на общината включва следните главни 
 ВЛ  20кв:  

 ВЛ 20 кв от п/ст „Арпезос”, гр. Кърджали до възлова станция(в/ст) 
„Черноочене”;  

 ВЛ 20 кв от п/ст „Арпезос”, гр.Кърджали, в/ст „Стремци”, в/ст 
„Пчеларово”, в/ст „Черноочене”;  

 ВЛ 20 кв от п/ст Хасково , в/ст Стремци, п/ст „Арпезос”;  
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 ВЛ 20 кв от п/ст Хасково, в/ст Стремци, в/ст „Пчеларово”,в/ст 
„Черноочене”;  

            Част от съществуващата мрежа СН е към КЕЦ  - Първомай. Последната 
включва ВЛ 20 кв от п/ст Първомай до населените места Паничково, Йончово и 
Ночево. ВЛ 20 кв на територията на община Черноочене е с обща дължина 126 км, 
като трафопостовете 20/0.4 кв са предимно мачтови и масивни стар тип, с въздушен 
вход и пристройка за таблата ниско напрежение(НН). В последните не е възможно 
разширение на съществуващите разпределително устройство(РУ)20 кв, което 
намалява сигурността на мрежата 20 кв. В местата, където се налага направата на 
нови изводи 20 кв, е необходимо съществуващите трафопостове (ТП) 20/0.4 кв да се 
подменят с нов, по модерен тип с възможност за разширение на РУ 20 кв.  
           Реконструкцията и модернизацията на съществуващата мрежа СН включва:  

  Подмяна на съществуващата ВЛ 20 кв от п/ст „Арпезос” до в/ст 
”Черноочене” с кабелна линия 20 кв, като трасето на кабела да се положи в сервитута 
на пътя.  

  Съществуващият мачтов трафопост(МТП) №7 в Черноочене е необходимо 
да се подмени с нов трафопост тип бетонен комплексен трансформаторен пост 
(БКТП).  

 Да се предвидят нови трафопостове тип БКТП между с. Пряпорец и 
с.Среднево, и в селата Новоселище, Каблешково и махала Бозва;  
           Основни акценти в средносрочната  инвестиционна и ремонтна програма на 
ЕВН - ЕР за Община Черноочене са развитието на мрежата, повишаване качеството и 
сигурността на захранване, чрез подмяна на кабелни линии с изчерпан 
експлоатационен живот (3 km), изграждане и модернизиране на трафпостове (4 броя), 
заместване на въздушни линии ниско напрежение с кабелни (2 km). 
Съществуващите  трафопостове, разположени на територията на  общината, са  
показани на ситуационния план и  са : 
с.Черноочене – 11бр. съществуващи,  
с.Ябълчени – 1бр съществуващ; 
с.Божурци -  2бр съществуващи; 
с.Житница -  2бр съществуващи; 
с.Водач – 1бр съществуващ; 
с.Дядовско -  2бр съществуващи; 
с.Каняк -  2бр съществуващи; 
с.Яворово -  1бр съществуващ; 
с.Бели вир -  3бр съществуващи; 
с.Железник -  1бр съществуващ; 
с.Патица -  1бр съществуващ; 
с.Бърза река -  1бр съществуващ; 
с с.Патица -  1бр съществуващ; 
с.Стражица -  3бр съществуващ; 
с.Верско -  1бр съществуващ; 
с.Драганово -  1бр съществуващ; 
с.Бостанци -  1бр съществуващ; 
с.Минзухар -  4бр съществуващи; 
с.Пчеларово -  3бр съществуващи; 
с.Даскалово -  4бр съществуващи; 
с.Габрово -  4бр съществуващи; 
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с.Черна нива -  1бр съществуващ; 
с.Комунига -  9бр съществуващи; 
с.Средска -  1бр съществуващ; 
с.Женда -  1бр съществуващ; 
с.Соколите -  1бр съществуващ; 
яз.Боровица -  3бр съществуващи; 
с.Безводно -  1бр съществуващ; 
с.Чешма -  1бр съществуващ; 
с.Паничково -  3бр съществуващи; 
с.Йончово -  1бр съществуващ; 
с.Ночево -  1бр съществуващ; 
                На територията на общината се предвижда изграждане на нови 
трафопостове в посочените по-долу селища: 
с.Черноочене – 2 бр. нови; 
с.Новоселище -  1бр нов; 
махала Бозва -  1бр нов; 
 
-Мрежа ниско напрежение(НН)  
 
            Съществуващата мрежа НН е изцяло въздушна и е с обща дължина 140км.  
 За с. Черноочене е необходимо последната изцяло да се подмени с кабелна 
такава.  
 Във връзка с изграждането на коридор №9 от трансевропейската пътна мрежа 
Хелзинки – Александрополис ще се наложи необходимостта от ел. захранване на 
обекти от обслужващия сектор, в т.ч. мотели, бензиностанции, паркинги за коли и 
ТИР и др. Горното налага прецизиране на структурата на мрежата в съседство на пътя, 
с оглед осигуряване захранването на тези бъдещи консуматори. 
 
-Улично осветление (УО)  
 
               Уличното осветление (УО) на територията на общината е в сравнително 
добро състояние. Подменена е част от мрежата, таблата, комутацията и лампите.  
 УО се поддържа от общината или от специализирани фирми с договор към 
общината. В селата, където мрежата на УО е изцяло въздушна, се появява проблем 
при реконструкцията и ремонта на същата. Тъй като мрежата е собственост на ЕВН, а 
УО е собственост на общината, при подмяна проводниците на мрежата, тези 
захранващи УО не се подменят. Необходимо е стиковане в действията на 
електроразпределителното дружество и общината при ремонтите по въздушните 
мрежи НН в населените места. Препоръчваме при реконструкция и разширение на 
мрежата на УО последното да се осъществява с енергоспестяващи осветителни тела. 
Община Черноочене има спечелени проекти за внедряване на енергоспестяващо УО 
към фонд Козлодуй за селата Черноочене, Комунига, Габрово, Лясково и Паничково. 
При положение, че се направи кабелиране на въздушна мрежа НН в с. Черноочене е 
необходимо да се изгради и ново улично осветление, което също се вкара под земята, 
т.е. се кабелира и осветителните тела се монтират на нови стълбове и 
енергоспестяващи осветители. Все още има по-малки населени места, махали, където 
е необходимо изграждане на УО. Това са махала „Росалина”, махала „Кадънка” и 
временно селище до язовир „Боровица”. 
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-Устройствени изисквания 
 
             Наредба No 16 от 09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти определя 
размера, разположението и начина на упражняване на сервитутното право.  
Минималните размери на сервитутната зона на енергийните обекти за пренос и 
разпределение на електрическа енергия са както следва: 

 Въздушни електропроводни линии за 110кV и 400 кV в земеделски земи  
хоризонталното разстояние между крайните проводници при максимално отклонение 
плюс 6m, по 3m от двете страни; 

 При трасе през населени места и селищни образувания: 
 За ВЕ 110 - 400 kV; хоризонталното разстояние между крайните 
проводници при максимално отклонение, плюс: 

- 8 m за ВЕ 110 kV, по 4 m от двете страни; 
- 12 m за ВЕ 220 kV, по 6 m от двете страни; 
- 18 m за ВЕ 400 kV, по 9 m от двете страни. 

 Въздушни електропроводи за средно напрежение в земеделски земи 
общо 7,5m, в т.ч. спрямо оста на електропровода – 5m от обслужващата 

 страна и 2,5m от другата страна. 
             С инвестиционния проект за изграждане или разширение или в проекта за 
ремонт и рехабилитация на енергиен обект могат да се установяват и по-малки от 
определените в наредбата минимални размери на сервитутна зона по преценка на 
титуляра на сервитутните права или при наличие на техническа невъзможност, 
доказана с проекта. 
              Охранителните зони на електропроводите се регламентират в Наредба за 
ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И 
СЪОРЪЖЕНИЯ: 
„Чл. 70. (1) По дължината на ВЛ, които преминават през ненаселени места, трябва да 
се осигури охранявана зона във вид на ивица, чиито граници са прави, успоредни на 
оста на линията, и отстоят от крайните проводници на следните разстояния:  

за ВЛ с напрежение до 20 kV вкл. - 10 m;  
за ВЛ с напрежение до 35 kV вкл. - 15 m;  
за ВЛ с напрежение до 110 kV вкл. - 20 m;  
за ВЛ с напрежение до 220 kV вкл. - 25 m.” 

 
 Сервитутите на енергийните обекти не са показани в графичната част на 
проекта, поради големия мащаб на чертежа. 
 

10.1.2. Комуникационна инфраструктура 
 
    Покритието със сигнал на лицензираните национални телевизии (БНТ, Би Ти 
Ви и НТВ) е сравнително добро  за територията на общината. На разглежданата 
територията покритие имат и трите мобилни оператора  - Виваком, Теленор и 
Мобилтел. Те предлагат като услуга достъп до безжичен интернет. Домакинствата 
през 2013 г. в община Черночене са 2 940. Достъп до кабелна телевизия имат  едва 1,6 
% от домакинствата в общината. Ниският процент на домакинствата с достъп до 
кабелна телевизия е разбираемо, поради етническата принадлежност на населението, 
които използват главно за комуникационен канал сателитни антени. Домакинствата, 
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които притежават сателитни антени са 72,7 %.  По отношение на използването на 
компютри с иинтернет  притежават 23,4 % от домакинствата, а интернет близо 19 % от 
тях. За сравнение, на областно ниво делът на жилищата с достъп до Интернет е по - 
нисък от средните нива за България. Към 01.02.2011 г. жилищата с достъп до 
Интернет са 31.7 %, спрямо 43.9 % средно за страната, а жилищата с достъп до 
компютър са 35.3 % спрямо 46.6 % средно за страната. На този етап достъпа до 
интернет се осъществява единствено чрез услугите  предоставяни от БТК”АД”   
 
 -Съобщителна мрежа  
 
            Пощенски станции в община Черночене имат в 5 села – с. Черночене, с. 
Габрово, с. Комунига, с. Паничково и с. Пчеларово. 
            В общината функционират пет автоматични телефонни централи   и  37% от 
домакинствата с телефонни постове, като средната плътност на телефонната мрежа е 
25,68 поста на кв.км.  
           Телефонната мрежа в общината включва оптичен кабел по пътя Хасково, 
Черноочене, Кърджали, който се разклонява при подлеза към  ПТС Черноочене. 
Трасетата на оптичната мрежа са по главната и второстепенна пътна мрежа и към 
основния оптичен кабел са налични следните отклонения:  

 Отклонение към с. Каняк, с. Бели вир и отбивката за с.Яворово;  
 Отклонение към с. Черноочене, с. Драганово и продължение към община 

Кърджали;  
 Отклонение към с. Петелово, с.Житница-ферма за щрауси и с. Караманци;  

            Предвид изискването на ЕС за осъществяване на интернет достъп  за всички 
населени места  на територията на ЕС, за програмния период 2015-2020г. се 
предвижда изграждане на оптични кабелни връзки до всички населени места на 
територията на общината. 
            Телефонното обслужване на територията на община Черноочене се 
осъществява от местен възел на далекосъобщенията (МВД) с.Черноочене с 600 поста, 
който захранва населените места с.Нови пазар, с. Среднево и с.Пряпорец. АТЦ има и в 
селищата с. Габрово - 250 поста /от тях 30 поста са за с. Даскалово/ , с. Комунига - 250 
поста, с. Лясково-250 поста и с. Пчеларово - 250 поста. В общината има 65 служебни 
телефони към кметствата. В някои от селата към кметствата има изградени 
регионални АТЦ, както следва: 

 с. Минзухар - 40 поста, 
 с. Драганово, с. Вождово и с. Бостанци – 160 поста, 
 с. Даскалово - 30 поста, с. Каблешково, с. Железник и с. Божурци -300 

поста,  
 с. Житница, с. Водач, с. Яворово, с. Каняк, с. Бели вир и с. Дядовско – 

200 поста.  
             Съобщителната мрежа е въздушна и кабелна. В селата към общината 
преобладаващата част от мрежата е въздушна. Във връзка с масовото ползване  на 
мобилните телефони  от местното население и покриването на почти цялата 
територия на страната от мобилните опаретори, не се предвижда раконструкция и 
разширение на съществуващата телефонна мрежа. На местата където е възможно и е 
включено  в годишните копиталови разходи за подръжка на мрежата е възможно 
кабелиране  на част от въздушната селищна  телефонна мрежа.  
            На територията на общината има изградени базови станции на мобилните 
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оператори, които имат покритие на около 65% от територията на цялата община. 
       Прецизирани са  местонахожденията на: 

 кулите за телекомуникациите в елсхемата  в землищата на селата Паничково, 
Йончово, Пчеларово, Габрово, Бърза река и Дядовско, както и находящата се  в 
регулационните граници на с.Петелово. 

 фотоволтаичната централа в землището на с. Пчеларово. 
         На територията на общината има добро покритие на радио и ТВ сигнал.  
Увеличаващото търсене на мобилни услуги не налага разширение на съществуващите 
АТЦ. 
 
 -Основни изисквания при строителството на оптични кабелни линии 
  
            При избор на трасе на оптичния кабел се използва кадастрален план за 
населено място или топографска карта, на които са нанесени всички подземни и 
надземни съоръжения. Трасето трябва да е възможно по-късо. То не трябва да прави 
резки завои, тъй като това затруднява изтеглянето му. 
    При строителство извън населените места трасето следва сервитута на  
съществуващите пътища, което улеснява както строителството, така и поддръжката на 
обекта. Когато трасето на кабела минава през обработваема земя, дълбочината на 
полагане трябва да е не по-малко от 1,2 m. 

- Трябва да се избягват мочурливи и блатисти места 
- Трябва да се избягват райони с химически активни вещества, като фабрични и 

селскостопански отпадъци и др. 
- Трасето се определя така, че да позволява максимално използването на 

механизация за изкопните работи и полагане на HDPE тръбите. 
При строителството на оптичната кабелна линия в земята се полагат HDPE тръби и 
впоследствие в тях се изтегля оптичния кабел. Използват се тръби с диаметър 40 или 
50 мм. 

- При специални случаи се допуска директно закопаване на кабела. 
- Броят на защитните тръби е с една повече от необходимите (например две 

тръби в случая на линия с един кабел), която да се използва при бъдещо разширение 
на мрежата, пресичане на пътни платна и участъци изискващи специална защита на 
кабела. 
            Минималната дълбочина на полагане на оптичния кабел трябва да е 0,8m при 
мека или скалиста почва и 0,6m  в монолитна скала, освен ако някоя от съгласуващите 
проекта организации няма друго изискване за някое определено място, 1,1 m. три 
прекичане на пътен учаснък. 
             Ако има места, където тази дълбочина не може да бъде спазена и защитната 
тръба се положи по-плитко, трябва да се вземат специални мерки за допълнителната й 
защита, като поставяне в стоманена тръба и/или бетонен кожух. В населените места, 
където няма канална мрежа, трасето минава под тротоарите. Изисквания към 
отстоянията на трасето на оптичните кабели 

 Разстоянието до сградите не трябва да е по-малко от 1 m 
 Хоризонталното разстояние между кабела и декоративните дървета посадени 

по тротоарите не трябва да е по-малко от 0,5 m. Ако това разстояние не може да се 
спази кабела се защитава със стоманена тръба 

 Хоризонталното разстояние между кабела и съседните съобщителни кабели 
не трябва да е по-малко от 0,3m. 
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 Хоризонталното разстояние между кабела и съседни силови кабели не трябва 
да е по-малко от 0,5m /При оптичен кабел с метална защита в обвивката трябва да се 
избягва успоредното му полагане със силов кабел. Ако това се налага трябва да се 
вземат евентуални защитни мерки, ако ги изисква Правилника за защита на 
съобщителните линии от електромагнитни влияния, 1998г. 

 Хоризонталното отстояние между оптичния кабел и водопровод трябва да е не 
по-малко от 1 m при диаметър на тръбите до 200 mm и 2 m при диаметър на тръбите 
над 200 mm. 

 Хоризонталното отстояние до каналите за мръсни и дъждовни води, до 
топлопроводи и газопроводи ( до 30.104 N/m2 ) трябва да е не по-малко от 1m. 

  Хоризонталното разстояние до газопроводи с налягане от 30.104 до 100.104 
N/m2 трябва да е не по-малко от 10 m 

 Хоризонталното разстояние до газопроводи с високо налягане трябва да е не по 
малко от 30 m. 

 
10.2. Водоснабдяване и канализация 

 
10.2.1.  Водоснабдяване – състояние и прогноза 

 
 Съществуващо положение 
 
 Общият брой на населението в общината е 9607 души , от които ползващи 

водоснабдителни услуги на „В и К” ООД – Кърджали са 7646 души , което е 79,59%. 
От тях 78,64% са водоснабдени с питейна вода и 0.95% - с непитейна. На територията 
на община Черноочене са разположени 51 населени места , като на 24 от тях 
водоснабдяването се експлоатира от „В и К” ООД. Специфичният характер на терена в 
общината е определил и начина на водоснабдяване чрез локални водоизточници – 
каптажи, тръбни кладенци, шахтови кладенци и дренажи. Общата дължина на 
водопроводната мрежа , поддържана от „В и К” ООД-Кърджали е 88620м , от която 
външната мрежа е 62972м , а вътрешната мрежа е 25648м. В общината дружеството 
експлоатира 8бр. водоснабдителни системи.  
 ВС яз.Боровица 
 ВС Водач –с.Водач , с.Житница 
 ВС Комунига – с.Комунига 
 ВС Черноочене – с.Черноочене , с.Нови пазар , с.Пряпорец 
 ВС Габрово – с.Габрово 
 ВС Паничково – с.Паничково 
 ВС Пчеларово – с.Пчеларово 
 ВС Лясково – с.Лясково 
 Водоснабдителните мрежи и съоръжения на другите села се обслужват и 
подържат от общината.  
 На територията на община Черноочене са изградени 14 бр. помпени 
станции/ПС/ , от които 10 се експлоатират от „В и К” ООД и 4 – от общината. Това са: 
 ПС Паничково -2бр. 
 ПС Комунига – 2бр. 
 ПС Габрово – 2бр. 
 ПС Даскалово – 2бр. 
 ПС Дядовско 



Община Черноочене                                                                                  Окончателен  проект за ОУПО ЧЕРНООЧЕНЕ 
      __________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
изготвил: ГЕО ГРУП ООД  гр.Пловдив                                                                                                              131 

 ПС Водач 
 ПС Лясково 
 ПС Пчеларово 
 ПС Черноочене 
 ПС Стражница                                       

                                             
 Състоянието на водопроводната мрежа в общината не е на необходимото добро 
ниво. Преобладаващата част от нея е изпълнена от етернитови тръби през 60-те и 70-
те години на миналия век , което е предпоставка за възникване на множество аварии и 
загуба на питейна вода. През лятото някои водоснабдителни системи не могат да 
покрият нарастналите нужди от вода/главно за стопански цели/ и се налага 
въвеждането на режим на водоподаване. Основният проблем тук е , че 
необходимостта от вода тогава надхвърля възможностите на водоизточника , както и 
на цялостната система да подсигури нужните водни количества. Не може да се 
разчита и на „Напоителни системи” , които почти не изпълняват задълженията си по 
осигуряването на вода за поливни цели.  Въвеждането на режим на 
водоподаване през лятото е пряко следствие от пресъхването на реките , поради 
неспазване на екологичните изисквания от собствениците на язовири да 
изпускат задължителния минимум водни количества , за да подхранят подземните 
води. На територията на община Черноочене се намира питейния язовир „Боровица” , 
до с.Безводно с общ обем 27млн.м3. Той захранва  с вода гр. Кърджали , Момчилград 
и още 47 населени места от тези общини. В някои населени места не могат да се 
доставят необходимите водни количества и се усеща недостига на вода. До 
момента са подменени етернитовите тръби с ПЕВП тръби на част от водопроводната 
мрежа и част от външните водопроводи на някои села в общината. През 2011г.са 
извършени реконструкции на някои напорни резервоари с цел намаляване на загубите 
и подобряване на качествата на питейната вода. 
 

Необходими водни количества 
 
Водните количества , необходими за задоволяване на нуждите от питейна вода на 

населените населени места от община Черноочене са дадени в табличен вид. Тъй като 
в района съществува тенденция към намаляване на населението , изчисленията са 
направени с разполагаемите данни за броя му , без да се отчита прогнозния прираст 
на населението. В таблицата са дадени само по-големите села , чиито системи се 
обслужват от „В и К” ООД. 

Водоснабдителната норма , коефициента на денонощна неравномерност Кдн и 
загубите на вода са приети съгласно Наредба №2/2005г. за „Проектиране , изграждане 
и експлоатация на   водоснабдителни системи” и разработката „Техническа помощ по                                        
подготовка на проекти във водния сектор група Б – В.Търново, Кърджали, Перник , 
Видин, Пловдив, Добрич, Ямбол”.  
 Поради липса на данни за домашни животни и промишлени предприятия в 
община Черноочене , водните количества за нуждите на населението са завишени с 
20%. 

           
 

Таблица 42 – Потребление на питейна вода от населените места с оператор „В и К” 
ООД в община Черноочене. 
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№ 

   Населено Населени
е водосн Qср.дн. нормат.   Qmax.д

н нас., жив., нас-ние , 

    място   норма м3/дн загуби   +Qзаг. пром-ност животни, 
    л/ж/дн   qзаг=20

% 
Кд
н м3/дн 1,2./Qмах.дн

+Qзаг./ пром-ст 

        qсрдн       м3/дн   
                    л/с 

1 Черноочене 316 150 47,4 9,48 2 104,28 125,14 1,45 
2 Бакалите 91 150 13,65 2,73 2 30,03 36,04 0,42 
3 Бели вир 382 150 57,3 11,46 2 126,06 151,27 1,75 
4 Божурци 248 150 37,2 7,44 2 81,84 98,2 1,14 
5 Бърза река 50 150 7,5 1,5 2 16,5 19,8 0,23 
6 Водач 311 150 46,65 9,33 2 102,63 123,15 1,42 
7 Габрово 658 150 98,7 19,74 2 217,14 260,57 3,02 
8 Даскалово 361 150 54,15 10,83 2 119,13 142,95 1,65 
9 Драганово 172 150 25,8 5,16 2 56,76 68,11 0,79 
1
0 Дядовско 392 150 58,8 11,76 2 129,36 155,23 1,8 

11 Житница 248 150 37,2 7,44 2 81,84 98,21 1,14 
1
2 Йончево 148 150 22,2 4,44 2 48,84 58,61 0,68 

1
3 Каблешково 204 150 30,6 6,12 2 67,32 80,78 0,93 

1
4 Каняк 204 150 30,6 6,12 2 67,32 80,78 0,93 

1
5 Комунига 1184 150 177,6 35,52 2 390,72 468,86 5,42 

1
6 Лясково 657 150 98,55 19,71 2 216,81 260,17 3,01 

1
7 Минзухар 480 150 72 14,4 2 158,4 190,08 2,2 

1
8 Паничково 384 150 57,6 11,52 2 126,72 152,06 1,76 

1
9 Патица 170 150 25,5 5,1 2 56,1 67,32 0,78 

2
0 Пряпорец 212 150 31,8 6,36 2 69,96 83,95 0,97 

2
1 Пчеларово 142 150 21,3 4,26 2 46,86 56,23 0,65 

2
2 Среднево 193 150 28,95 5,79 2 63,69 76,43 0,88 

2
3 Ябълчене 157 150 23,55 4,71 2 51,81 62,17 0,72 

                                                                
Водните количества, необходими за задоволяване нуждите на населените места, 

обслужвани от „ВиК” ООД в община Черноочене са: 
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- Q = 2916,11м3/дн =33,75 л/с 
 
Прогнозно развитие 

 
 Необходимо е да се проектират и изграждат нови напорни резервоари в някои 

населени места – с.Петелово , с.Лясково. В много села старите водоизточници не 
могат да подават нужните водни количества , поради което трябва да се проучи и 
проектира ново допълнително водоснабдяване. Такива са проблемите в с.Черноочене, 
с.Божурци , с.Житница , с.Водач , с.Драганово , с.Стражница , с.Даскалово , 
с.Лясково. Задължителна е подмяна и реконструкция на водопроводната мрежа от 
етернитови тръби с ПЕВП тръби на всички населени места в общината. Небходимо е 
да се реконструират и по-старите помпени станции , като се заменят помпите им с по-
съвременни енерго ефективни , за да се оптимизира работата им.  
      Сериозен проблем е икономическата целесъобразност на инвестициите, тъй като 
се касае за села с малко население , където изграждането на нови съоръжения е 
икономически неефективно и нерентабилно и при изпълнението на такива проекти ще 
се отчита единствено социалната значимост на инвестициите. 

 Според предвижданията на ОУПО, между с.Патица и главния републикански 
път се предлага да се изгради спортна зона със съответните съоръжения и голф-
игрище. За този участък може да се подаде вода от водопроводната мрежа на селото.  

 В с.Железник, което е в близост, водопроводната мрежа е подменена с ПЕВП 
тръби , така че е удобно за захранване с вода и от там на тази зона. Предвиден е 
крайпътен хотелски комплекс с развлекателни сектори и информационен център на 
кръстовището на пътя за Хасково и Асеновград. Той може да се водоснабди от 
напорния резервоар , подаващ вода към близката бензиностанция на „Петрол”.  

 Такъв комплекс за развитие на туризма в района е заложен в бъдеще и след 
с.Пчеларово , преди разклона за с.Петелово. Там може да се проучи възможността за 
изграждане на собствен водоизточник или да се разчита на водоснабдяване от 
мрежата на по-близкото село.  

 В района на с.Безводно, с.Женда, с.Соколите,с.Небеска,с.Мурга се предвижда 
да се развие селския и културен туризъм, поради наличието на природни 
забележителности като резервата Женда, находищата на ели (Abies Alba) и борове 
(Pinacea) в защитените територии, природните дадености покрай яз.Боровица и 
недвижимо културно наследство - скални ниши, селище от старожелязната епоха, 
средновековна  крепост и т.н.   Необходимо е там да се търсят и проучат нови 
водоизточници и да се изградят съоръжения за задоволяване нуждите от питейна вода 
на бъдещите консуматори. 

 
 Устройствени изисквания 

 
 За всички водоизточници и напорни резервоари , строени след 1990г. има 

фиксирани и утвърдени санитарно-охранителни зони- пояс І. По-старите 
водохващания и съоръжения нямат ясно очертани такива зони , след като оградите им 
са изчезнали. Задължително на такива обекти трябва да се възстановят оградите и да 
се оформят границите на СОЗ – пояс І. 

  Не са изготвени проекти за санитарно-охранителна зона – пояс ІІ и ІІІ , 
регламентиращи издаването на разрешителни за различни производствени 
дейности в близост до водоизточниците.  
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10.2.2.  Канализация – състояние и прогноза 

 
 Съществуващо положение 

      
 В община Черноочене степента на изграденост на канализационна мрежа е 

много ниско. Има частично изпълнена канализация в Черноочене – център /І , ІІ и ІІІ 
главен колектор/, както и довеждащия колектор до площадката на ПСОВ - общо 8км с 
тръби ф300-ф600.  
   В с.Комунига има стара канализация , която е заустена в септична яма и по-
нова такава с дължина 1,5км.  
  Частична канализация е изградена и в с.Среднево. 
  В с.Габрово също има подобна канализация , включваща се в септична яма. На 
територията на общината няма изградена пречиствателна станция за отпадъчни 
води/ПСОВ/.  
 В останалите населени места се използват филтриращи кладенци и септични 
ями или директно включване на отпадъчни води в дерета. Това оказва негативно 
влияние върху качествените характеристики на почвите и подземните води и са в 
разрез с екологичните изисквания. „В и К” ООД –Кърджали не стопанисва и не 
експлоатира канализационна мрежа за отпадъчни води в общината.  

 
 Прогнозно развитие 

 
 Най-необходимо е завършването на частично изградената канализационна 

мрежа и проектиране на нова такава в по-големите села.  
 На първо време предстои възлагане на проучване за канализационна мрежа на 
с.Габрово , Лясково и Петелово. Трябва да се довърши и ІV главен колектор за 
с.Пряпорец.  

Съществен проблем отново е икономическата неефективност на инвестициите , 
която се влияе от сравнително малкия брой население в отделните села.  
 Строителството на ПСОВ би било оправдано , ако се обхванат повече населени 
места , така че броят на еквивалентните жители ползващи станцията да отговаря на 
нормите за експлоатацията й.  
 За отделните населени места по-подходящ е варианта с изграждане на модулни 
пречиствателни станции. Те са икономически по-изгодни , понеже не изискват 
значителни инвестиции.   
 
 Устройствени изисквания 
 
  Учредена е площадка за пречиствателна станция за отпадъчни води единствено 
на с.Черноочене. Съгласно нормите на В и К охранителната зона около ПСОВ е 
радиус от 150м.  
 

10.3.  Комуникационно – транспортна инфраструктура 
 

10.3.1.  Общи положения 
 Проектът ОУПО – Черноочене в частта му транспортно-комуникационна 
инфраструктура е разработен при спазване постановките на плановото задание и 
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действащите към момента законови и нормативни документи.  
 Развитието на транспортната инфраструктура е проектирано в тясно 
взаимодействие с устройственото зониране и планиране на територията, отчитайки 
натоварването на средата от шум и замърсяване, вследствие провеждането на 
транспортните потоци по улично-пътната мрежа. 
 Благоприятните климатични условия в общината, са довели до възникване на 
мрежа от селища, повечето от тях махали, живописно разположени в местния 
ландшафт, свързани с недоизградени пътища, по-точно бивши коларски и горски 
пътища, които са с намален габарит и повечето от тях без настилка.Всички селища в 
общината са с нискоетажно застрояване, за фамилно жилищно обитаване. За високата 
атрактивност на общинската територия, допринасят с присъствието си 
съществуващите язовири, поречието на р.Перперешка с притоците си и хълмистият 
терен с живопистните си панорами. 
 
  

10.3.2.  Диагноза, инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на 

територията 
 
 Транспортна инфраструктура и достъпност  

  В този раздел се анализират всички проблеми на пространствено-
функционалната структура с териториалните параметри, които я характери-зират, 
свързани с КТИ (комуникационно–транспортната инфраструктура), с нейните 
специфични характеристики, както и съпоставки на достигнатите нива с нормативно-
законовата база за разработване на ОУПО и КТИ.  
 Община Черноочене е разположена в Източните Родопи на площ от 327,1 км2 . 
 Общинската пътна мрежа е с обща дължина от 106,500 км 
 Транспортната инфраструктура в община Черноочене включва изключително и 
само пътна и улична инфраструктура, представено от : 

- Републиканска пътна мрежа ( пътища от І-ви до ІІІ-ти клас) 
- Общинска пътна мрежа – общински пътища, включени в списъка, утвърден 

с Решение №236/13.04.2007 г. на Министерския съвет и последващи 
решения за неговото допълнение и изменение 

- Други пътища – съществуващи пътища, изградени на територията на 
община Черноочене,които не са включени в списъка на общинските 
пътища,разграничени сигнатурно в графичните приложения 

- Улична мрежа в урбанизираните територии 
 Местните пътища в общината са общински и частни, отворени за обществено 
полване. На областно ниво, общата дължина на местните пътища към 31.12.2012 г.  е 
1431,2 км., или 69,4 % от дължината на пътната мрежа в областта. 
 Изграждането на общинската пътна мрежа на община Черноочене, в много от 
случаите, е осъществено в  силно раздвижен планински терен, което е довело до 
възникването на обрушвания на скатовете на пътя, появата на срутища, участъци със 
сипеи, свлачища и др. геотектонски явления, което ги прави не само трудни за 
поддържане, но и фактор за възникване на екологични и устройствени проблеми. 
 Община Черноочене е една от трите общини в област Кърджали, в която най -
голям дял имат общинските пътища спрямо всички пътища на територията на 
общината. 
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 В община Черноочене преобладават пътищата с настилка, което е 82 % от 
местните пътища.  
 Състоянието на пътната настилка е показател за общото състояние на 
общинската пътна мрежа. От общинските пътища с настилка,  община Черноочене, в 
сравнение с другите общини в областта, има най - голям процент пътища с настилки в 
лошо състояние (60,4 %). Това са обобщени данни от всички общини в областта, 
анализирани в Областна стратегия за развитие на област Кърджали за периода 2014-
2020 г. 
 В момента община Черноочене изпълнява проект, по който се извършва ремонт 
на съществуваща пътна връзка между селата с. Комунига и с. Безводно. Настилката в 
участъка от км 0+00 до км 9+00 е в сравнително по- добро състояние, поради което в 
този участък са предвидени кърпежи и преасфалтиране. За участъка от км 16 + 690 до 
км 18 + 00 ремонтни дейности не са предвидени, тъй като съществуващата настилка и 
пътните съоръжения са в добро експлоатационно състояние. В останалата част е 
предвиден основен ремонт. 
 

10.3.3.  Транспортни връзки на община Черноочене с републиканската 
пътна и общинска пътна мрежи 
 
 Чрез трасетата, елементи на републиканската пътна мрежа на територията на 
община Черноочене се осъществяват връзките, както с близките общини, така с 
областните центрове и страната въобще. Те са в добро състояние, а особено І-во 
класните и ІІ-рокласните трасета, са постоянно добре подържани републикански 
транспортни коридори.  
 Автомобилният транспорт е имал и продължава да има основно значение за 
икономическото и социалното развитие на Община Черноочене. С ОУПО на община 
Черноочене се предвижда това значение да се запази в дългосрочна перспектива. 
 Приложената по-долу таблица (Таблица 43) показва каква е дължината на 
републиканската пътна мрежа по класове пътища, като най – голям дял от 25,05 км 
заемат пътищата от клас II, следвани от пътищата от клас I (15, 100 км). За сравнение, 
на областно ниво общата дължина на пътищата от републиканската пътна мрежа, 
които са първи клас е 94,8 км., а на територията на община Черноочене се намират 15 
% от тях, т.е. 15,1 км. от път І-5. 
 
Таблица 43  - Дължина на пътна мрежа по класове пътища за община Черноочене към 
31.12.2012 г. 
 

 
I клас (км) 

 
II клас (км) 

 
III клас (км) 

 
Общо 

 
% от РПМ в 
областта  

15, 100 
 
25,05 

 
7,477 

 
47,624 

 
7,54 

 
Източник: Областно пътно управление Кърджали 

 
 През територията на Община Черноочене преминават трасетата на 
републиканската пътна мрежа, в определени участъци както следва (Виж схема 
„Транспортна инфраструктура” към ОУПО-Черноочене ) : 
 

● път І 5 / Е-85 – “Русе – Бяла - В. Търново – Габрово - Казанлък – обходен път 
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Стара Загора – Димитровград – обходен път Хасково – Маказа – граница Гърция” – км 
319 +100 – 334+200.  
 Дължината на участъка от пътя, преминаващ на територията на община 
Черноочене е 15.100 км.  
 Трасето е част от европейски коридор ЕТК №9, свързващ Прибалтика и Русия 
със Средиземно море. Очаква се  значението на пъя да  нарасне при откриване на 
ГКПП Маказа за товарно движение, което ще доведе до реалната възможност за 
експлоатация на транспортния коридор за интензивен транспорт. 
 

● път ІІ-58  - „(Конуш-Черноочене)– Комунига – Тополово-  Асеновград – 
Пловдив” - км 0 +000 – 25+000.  
 Дължината на участъка от пътя, преминаващ на територията на община 
Черноочене е 25.00 км.  
 Трасето на този второкласен републикански път в урбанизираната територия на 
с. Черноочене се свързва с  първокласен път І-5 чрез триклонно кръстовище, като са 
осигурени пълноценни развръзки на транспортните потоци. Пътят осигурява връзка 
на голяма част от населените места в общината с общинския и областен център. Пътят 
е проектиран и функционира с добри технически параметри и е в добро състояние. 
 

● път ІІІ-506 - „Хасковски Минерални бани – Караманци  - Петелово - (Конуш-
Черноочене)” км 42 +100 – 45+100.  
 Дължината на участъка от пътя, преминаващ на територията на община 
Черноочене е 3.00 км.  

● път ІІІ-5071 - „Чифлик – Мургово - Горна Крепост – Стремци – Три могили- 
Драганово – Черноочене” км 13 +100 – 17+600.  
 Преобладават общинските пътища, свързани с републиканската пътна 
мрежа.Голяма част от тях водят само до съответното населено място. 
 Както вече се спомена местните пътища в общината са общински и частни, и са 
отворени за обществено ползване. 
 Общинските пътища, утвърдени с Решение № 236/13.04.2007 г. и Решение 
№155/14.03.2009 г. на Министерския съвет,  са 31 бр. с обща дължина от 106,500 км и 
са посочени с техния номер и наименование в следния списък:  
-HKV1125/III-506/ Караманци – Винево – Граница Общ. (Минерални бани –                                    
Черноочене) – /ІІ-58/ 
- KRZ1430  /I-5, Николово – Черноочене/ - Пчеларово – Минзухар  
- KRZ1432  /I-5/ - Черноочене – Житница – Дядовско – Каняк 
- KRZ1433 /І-5, Черноочене – Железник/ - Свободиново – Граница общ.  
(Черноочене – Кърджали) – Севдалина – Чилик – /І-5/ 
- KRZ1434  /KRZ1433, Черноочене – Севдалина/ – Бели Вир – Каняк – /KRZ1432/ 
- KRZ1436  /II-58/ Комунига – Женда – яз. Бoровица – Безводно 
- KRZ1444  /II-58, Черноочене – Габрово/ - Даскалово – Зимница - Дядовдско  
 /KRZ1432/ 
- KRZ2431 /I-5, Черноочене – Черна скала/ – Патица 
- KRZ2435 /П-58, Габрово – Комунига/ - Черна нива  
- KRZ2437  /II-58, Комунига – Тополово/ – Паничково 
- KRZ2438  /1-5, Николово – Черноочене/ - Пчеларово /KRZ1430/ 
- KRZ2441  /KRZ1430, Пчеларово – Черноочене/ - Среднево – /III-5071/ 
- KRZ2450  /KRZ1433, Свободиново – Чилик/ - Стражница – Възел – /І-5/ 
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- KRZ2452 /KRZ1434, Черноочене – Бели вир/ Бели вир – мах. Повиен 
- KRZ2454 /KRZ1432, Черноочене – Житница/ - Божурци 
- KRZ2455  /KRZ1432, Житница – Дядовско/ - Водач 
- KRZ2460  /KRZ1430, Пчеларово – Минзухар/ Минзухар – мах. Ключево – мах.  
Бодровци 
- KRZ2461 /KRZ1430, Пчеларово – Минзухар/ Минзухар – мах. Минзухар 
- KRZ2482  /II-58, Комуника – Новаково/ - Граница Общ. (Черноочене – Асеновград) – 
Жълт камък 
- KRZ3451 /KRZ1432, Черноочене – Житница/ - мах. Долна махала 
- KRZ3453  /KRZ1434, Бели вир – Яворово/ - мах. Сухино 
- KRZ3457  /KRZ1432, Житница – Дядовско/ - Дядовско, кв. Незабравка 
- KRZ3458  /II-58/ Комунига – мах. Пошево 
- KRZ3459  /KRZ1430, Пчеларово – Минзухар/ Минзухар – мах. Босилек 
- KRZ3462  /KRZ1430, Минзухар -Драганово / - Бостанци 
- KRZ3463 /KRZ1434, Яворово – Каняк/ - Лайка 
- KRZ3464  /KRZ1434, Яворово – Каняк/ - мах. Бодил 
- KRZ3469  /KRZ2450, Свободиново – Стражница/ - Верско 
- KRZ3472 /KRZ1436, Комунига – Женда/ - Средска 
- KRZ3477  /KRZ2437/ Паничково – мах. Бояджълар 
- KRZ3480  /KRZ1436, Женда – Безводно/ - Соколите 
  
 

Трябва да се отбележи, че почти всички пътища от общинската мрежа, с някои 
изключения, имат напречен габарит 3,0 метра, и основно са нивелетно подобрени 
бивши коларски и горски пътища. 

 
   

10.3.4.  Интензивност на транспортните потоци по трасетата, елементи 
 на   РПМ (републиканската пътна мрежа) на общината  
 

 От изследванията на автомобилния трафик, които бяха проведени в община 
Черноочене се установи, че основните, интензивни транспортни потоци се развиват 
по РПМ (републиканската пътна мрежа) и по специално по трасетата на първокласния 
път І-5 и второкласния път ІІ-58. По ІІІ-то класните трасета и общинската пътна 
мрежа, интензивността на транспортните потоци е достатъчно ниска, за да се направи 
заключението, че те не се нуждаят от дименсиониране като напречни профили, които 
респектират интензивността, а служат само като необходими комуникационни трасета 
за транспортни връзки между населените места.  
 Особеното внимание, което отделяме на интензивността на транспортните 
потоци по РПМ се свързва с обстоятелството, че трасетата на РПМ минават директно 
през населените места и създават градоустройствени и екологични проблеми. 
Диагнозното състояние на интензивността на транспортните потоци е анализирано, 
като са ползвани данните от преброителните пунктове на АПИ, съответно :  

 Преброителни пунктове Д 252 и Д 253  по път І- 5 ( ЕК-9)    
 Преброителни пунктове Д 1217 и Д 1216  по път ІІ- 58    
 Преброителен пункт   Д 1717  по път ІІІ- 506  
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 Път І-5 ( Е-85 )  - ИНТЕНЗИВНОСТ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПОТОЦИ  

 

 Път II-58 - ИНТЕНЗИВНОСТ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПОТОЦИ  

 

 Път III-506 - ИНТЕНЗИВНОСТ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПОТОЦИ  

 
 Графично интензивността на транспортните потоци е представена в дименсия 
ЕЛА (единици леки автомобили) с преводните коефициенти по Наредба №2. 
 Най-високи стойности имат транспортните потоци по първокласния път І-5, в 
участъка на с. Черноочене, преброителен пункт Д-253. Те достигат стойности от 6150 
(ЕЛК/24 часа / в посока), в това число : 
 -3360 бр. Леки автомобили,  
 - 930 бр. леко-товарни автомобили, 
 -88 бр. автобуси,  
 - 192 бр. средно-товарни автомобили,  
 - 160 бр. тежко-товарни автомобили и с ремарке и тип TIR. 
 Товарното автомобилно движение се развива основно по РПМ – 
Републиканската пътна мрежа.  
 Както се вижда делът на товарния трафик по І-5 е твърде висок – около 27,4%. 
В проектното решение този транзитен и чужд за територията товарен трафик, както и 
големия поток от транзитно преминаващите леки автомобили, се предлага да бъдат 
изведени от територията на селото с едно ново обходно трасе – общински път, 
отразено в опорна схема транспорт, като проектно трасе, което да излезе извън 
селищната територия на Черноочене, като продължение на общински път KRZ2441.  

Преброителен 
пункт 

Средно-денонощна годишна интензивност на моторни ППС по видове – 2014 г.   
Леки 

автомобили 
Автобуси Леко-

товарни 
автомобили 

Средно-
товарни 

автомобили 

Тежко-товарни 
автомобили 

и TIR 

Сума 
МПС р. бр./ 

ЕЛА 

ОАД-
оразмерит 
Автом. д-е 

Д 252 3159 135 686 143 122 4247/ 
5522 

256 

Д 253 6720 176 1861 295 319 9371/ 
12311 

494 

Преброителен 
пункт 

Средно-денонощна годишна интензивност на моторни ППС по видове – 2014 г.   
Леки 

автомобили 
Автобуси Леко-

товарни 
автомобили 

Средно-
товарни 

автомобили 

Тежко-товарни 
автомобили 

и TIR 

Сума 
МПС р. бр./ 

ЕЛА 

ОАД-
оразмерит 
Автом. д-е 

Д1217 1776 67 327 75 92 2337/ 
3028 

173 

Д 1216 1274 33 309 63 88 1767/ 
2358 

142 

Преброителен 
пункт 

Средно-денонощна годишна интензивност на моторни ППС по видове – 2014 г.   
Леки 

автомобили 
Автобуси Леко-

товарни 
автомобили 

Средно-
товарни 

автомобили 

Тежко-товарни 
автомобили 

и TIR 

Сума 
МПС р. бр./ 

ЕЛА 

ОАД-
оразмерит 
Автом. д-е 

Д 1717 1428 57 371 114 173 2143/ 
3026 

253 
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 Дори преизчислено като часова средногодишна интензивност 738 ЕЛА/час, тази 
стойност е висока и път І-5, явно играе роля на градоустройствен делител на 
територията на с.Черноочене. 
 

10.3.5.  Железопътна мрежа  
 На територията на  община Черноочене няма изградена инфраструктура за 
железопътен транспорт. Най-близката жп гара със съоръжения за пътнически и 
товарни превози е в гр. Кърджали, който отстои на 15 км от с. Черноочене.  

10.3.6.  Въздушен транспорт 
 
 На територията на общината няма действащи граждански или селскостопански 
летища . Гражданско летище функционира в гр. Пловдив  

10.3.7.  Паркиране и гариране – детайл с. Черноочене 
 
 Паркирането на ЛМПС създава проблеми в централната част на общинския 
център с.Черноочене. Въпреки наличните обществени паркинги в центъра, по 
главната улица, където функционират много търговски обекти и други обекти на 
социалната инфраструктура, паркиралите леки и лекотоварни коли задръстват 
движението. Този проблем трябва да се реши с изработването на съответния ПУП-
ПУР на централната зона на бъдещия град. 
 Необходимият брой места за паркиране и гариране за единични обекти се 
определя в зависимост от функционалното предназначение на обекта, съгласно раздел 
V, чл.24, чл.25 и чл.26 от Наредба №2 за планиране и проектиране на 
комуникационно-транспортни системи на урбанизираните територии. Тази 
постановка следва стриктно да се спазва при изготвяне на ПУП-ПРЗ и 
инвестиционните проекти за в бъдеще, за да не се задълбочават още повече 
проблемите, по отношение на паркирането.  

10.3.8.  Велосипедно движение и пешеходство.    Поради силно раздвижения планински терен, Велодвижение не се предвижда, освен за туристически цели към активните обекти на туризма. 
 

10.3.9.  КТИ ПРОГНОЗА – Визия за развитието на ТКИ на община 
Черноочене - 2035 година 
 

 Обобщаващ анализ на транспортната инфраструктура и 
транспортните    процеси в община Черноочене – 2014 г 

 
 Изградената общинска пътна мрежа на община Черноочене, в много от 
случаите е положена в силно раздвижения планински терен на общината, което е 
довело до създаването на много неугледни пътни участъци с обрушвания, подровени 
брегове и свлачища. Те са съществен фактор за възникване на екологични и 
устройствени проблеми. 
 От общинските пътища с настилка,  община Черноочене, в сравнение с другите 
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общини в областта, има най - голям процент пътища с настилки в лошо състояние  
(60,4 %). 
 Автомобилният транспорт е имал и продължава да има основно значение за 
икономическото и социалното развитие на Община Черноочене. Предвижда се това 
значение да се запази в дългосрочна перспектива. 
 Трябва да се отбележи, че почти всички пътища от общинската мрежа, с някои 
изключения, имат напречен габарит 3,0 метра, и основно са нивелетно подобрени 
бивши коларски и горски пътища. 
 Най-високи стойности имат транспортните потоци по първокласния път І-5, в 
участъка на с. Черноочене, преброителен пункт Д-253. Те достигат стойности от 6150 
(ЕЛК/24 часа / в посока). 
 Паркирането на ЛМПС създава проблеми в централната част на общинския 
център с.Черноочене.  
 Въпреки наличните обществени паркинги в центъра, по главната улица, където 
функционират много търговски обекти и други обекти на социалната инфраструктура, 
паркиралите леки и лекотоварни коли задръстват движението. Този проблем трябва да 
се реши с изработването на съответния ПУП-ПУР на централната зона на града. 
 Велодвижение не се предвижда, освен за туристически цели към активните 
обекти на туризма. 
 Товарното автомобилно движение се развива основно по РПМ – 
Републиканската 
пътна мрежа. Делът на товарния трафик по І-5 е твърде висок – около 27,4%. В 
проектното решение този транзитен и чужд за територията товарен трафик, както и 
големия поток от транзитно преминаващите леки автомобили, се предлага да бъдат 
изведени от територията на селото. Път І-5, явно играе роля на градоустройствен 
делител на територията на с.Черноочене. 
 Липсват някои пътни връзки за междуобщински комуникации – с община 
Баните. 
 Предлаганата концепция (Виж схема „Транспортна инфраструктура” към 
ОУПО-Черноочене ) за комуникационно-транспортна схема изхожда, като отчита 
вътрешните проблеми на територията, се свързва с перспективата за бъдещото 
развитие на общината като транспортен възел в системата на Европейската 
транспортна мрежа, обусловена от разположението му на ЕК-европейски коридор № 9 
- свързващ Прибалтика и Русия със Средиземно море. 
 Едновременно с това проектното решение се съобразява с териториалното 
разпределение на градоустройствените функции по общинската територия, със 
съществуващата реално изградена среда, съхранявайки съществуващите, наложили се 
пътни трасета, допълнени с липсващи връзки и обслужването на новите туристически 
и технологични центрове.  
 Развитието на транспортната инфраструктура е проектирано в тясно 
взаимодействие с устройственото зониране и планиране на територията, отчитайки 
натоварването на средата от шум и замърсяване, вследствие провеждането на 
транспортните потоци по улично-пътната мрежа. 
 

 Социално-икономическа и демографска прогнози. Развитие на 
функционално пространствена структура на община Черноочене – 
ОУПО -Прогноза 2035 г. 

 



Община Черноочене                                                                                  Окончателен  проект за ОУПО ЧЕРНООЧЕНЕ 
      __________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
изготвил: ГЕО ГРУП ООД  гр.Пловдив                                                                                                              142 

 Постановките на демографската и социално-икономическата прогнози са 
детайлно разработени и се намират в текстовата част на ОУПО-Черноочене. Те са 
основополагащи, още повече поради факта, че прогнозното развитие на Транспортно-
комуникационната инфраструктура (система) е плътно обвързано, както с 
постановките на тези прогнози, така и с прогнозната пространствено-функционална 
структура на община Черноочене и детайл на с. Черноочене, отразени в „ОУПО-
Черноочене 2035 г.” 
 

 Развитие на моторизацията в  община Черноочене 
 
 Информация за наличните МПС-та, регистрирани в с. Черноочене и общината 
не е официално оповестена, при което се знае, че  за  последните  години тя  нараства.  
 За прогнозна моторизация се приема установената от нормативните документи 
прогнозна моторизация на населението 550‰ - 600‰. 
 

 Обвързване на прогнозната структура на ОУПО - Черноочене с  
РПМ–Републиканскатапътна мража и ОПМ-Общинската пътна 
мрежа 

 
 Изброените в началото на този раздел изводи за състоянието на Транспортната 
инфраструктура и проблемите за нейното подобряване са в основата на 
предложенията за Прогнозната транспортна инфраструктура на общината. 
 Спазвайки основополагащия принцип в урбанистиката „От общото към 
частното”, решенията на въпросите за прогнозната транспортна инфраструктура 
започва с прогнозното развитие на транспортната инфраструктура за външните 
транспортни потоци към 2035 г. 
 

 Външни транспортни потоци: 
 

 В ОУПО-Черноочене, прогнозното развитие на Транспотната инфраструктура 
на общината е свързано с трасетата, елементи на републиканската пътна мрежа 
минаващи през територията на общината. Чрез тях се осъществяват връзките, както с 
близките общини, така с областните центрове и страната въобще. Това са : 
 Първокласният път І-5, което е и Европейски транспортен коридор ЕК-9  и ІІ-
рокласния път ІІ-58.  
 Особеното внимание, което отделяме на интензивността на транспортните 
потоци по РПМ се свързава с обстоятелството, че трасетата на РПМ минават директно 
през населените места и създават градоустройствени и екологични проблеми. Освен 
това в пронозата на ОУПО-Черноочене автомобилния транспорт остава с функцията 
си на основен транспорт за развитието и функционирането на обществения живот и 
икономиката на общината. Предвижда това значение да се запази в дългосрочна пер-
спектива. 
 Количествените данни за прогнозната интензивност на външните транспортни 
потоци, натоварващи РПМ са дадени в прогнозите на националната статистика на 
АПИ. Преброителните пунктове имащи отношение към отсечките на РПМ в рамките 
на община Черноочене са съответно :  

 Преброителни пунктове Д 252 и Д 253  по път І- 5 ( ЕК-9)    
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 Преброителни пунктове Д 1217 и Д 1216  по път ІІ- 58    
 Преброителен пункт   Д 1717  по път ІІІ- 506  

 Прогнозните стойности на нарастването на интензивността на транспортните 
потоци за тези преброителни пунктове за 2030 г. са представени в по-долу 
представените таблици  
 
 
 

 ИНТЕНЗИВНОСТ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПОТОЦИ (път І 5 / ЕК-9 или Е-85) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ИНТЕНЗИВНОСТ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПОТОЦИ (път II-58) 

 
 ИНТЕНЗИВНОСТ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПОТОЦИ (път III-506) 

 
 Средно годишната дневна интензивност в дименсия ЕЛК/час за 2030 г. за 
отделните отсечки е графично илюстрирана върху Приложение Фиг.2. 
 От графиката е ясно, че в сравнение с интензивността за 2014 г. имаме едно 
нарастване с 51%. 

Преброителен 
пункт 

Средно-денонощна годишна интензивност на моторни ППС по видове – 2030 г.   
Леки 

автомобили 
Автобуси Леко-

товарни 
автомобили 

Средно-
товарни 

автомобили 

Тежко-товарни 
автомобили 

и TIR 

Сума 
МПС р. бр./ 

ЕЛА 

ОАД-
оразмерит 
Автом. д-е 

Д 252 5130 196 1114 220 201 6861/ 
8884 

401 

Д 253 10226 250 2832 450 447 14205/ 
18615 

712 

  

Преброителен 
пункт 

Средно-денонощна годишна интензивност на моторни ППС по видове – 2030 г.   
Леки 

автомобили 
Автобуси Леко-

товарни 
автомобили 

Средно-
товарни 

автомобили 

Тежко-товарни 
автомобили 

и TIR 

Сума 
МПС р. бр./ 

ЕЛА 

ОАД-
оразмерит 
Автом. д-е 

Д 1717 2379 88 618 179 289 3553 
5005 

414 

Преброителен 
пункт 

Средно-денонощна годишна интензивност на моторни ППС по видове – 2030 г.   
Леки 

автомобили 
Автобуси Леко-

товарни 
автомобили 

Средно-
товарни 

автомобили 

Тежко-товарни 
автомобили 

и TIR 

Сума 
МПС р. бр./ 

ЕЛА 

ОАД-
оразмерит 
Автом. д-е 

Д 1217 2748 112 440 101 145 3546/ 
4562 

282 

Д 1216 1939 44 438 81 130 2632/ 
3464 

204 
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  Оразмерителната средно годишна часова интензивност в дименсия ЕЛК/час за 
транспортните потоци по съответното трасе е дадена в горе представените таблици. 
 Това означава да се предвиди пътно трасе с две активни ленти за движение в 
посока. Дали такова трасе ще се предвиди в близка или по-далечна перспектива, извън 
времевите граници на настоящия ОУПО-Черноочене е въпрос на националната 
администрация.  
 

 Схема на комуникационно-транспортна инфраструктура   
на община Черноочене - Прогноза 2035 година 

 
 След като въпроса с прогнозния габарит на тарсетата на РПМ, минаващи през 
общинската територия и тяхните трасета беше изяснен, се спираме на проблемите на 
цялостната общинска пътна мрежа и отчасти на някои детайли на вътрешноселищна 
улична мрежа. 
 Траспортната инфраструктура на общината в ОУПО-Черноочене е представена 
изключително от пътна (извънселищна мрежа) и улична (вътрешноселищна) мрежа. 
 Развитието на Общинската пътна мрежа в ОУПО-Черноочене е обусловено от 
редица градоустройствени съображения на плана: 
Туризмът, като мощно средство, което ще заема все по- голямо място в икономиката 
на общината. Община Черноочене има достатъчно място, съответствуващо на 
ресурсите с които разполага.Територията е с благоприятни климатични условия, 
красива природа, културно исторически паметници, условия за лов и риболов и 
гистоприемно население. 
Предвиждат се и зони за  икономическо развитие на територията на язовира до с. 
Пчеларово, е определена за зона за отдих,  база за спортен и хоби риболов. 
 Изграждане на база за водни спортове се предлага в землището на 
с.Минзухар,около язовира. Тук към зоната за отдих може да се устрои и плажен 
комплекс.  
 Изграждане на зони за отдих: край язовирите в землищата на селата Минзухар, 
Даскалово и Пчеларово. 
 Изграждане на къмпингов комплекс - край яз. „Тракиец” в землището на  
Петелово и къмпингов комплекс в с. Паничково. 
 Изграждане на  два крайпътни комплекса –  в землището на с. Пчеларово и на 
кръстовището на Републиканските пътни артерии в землището на с. Черноочене 
 Предвижда се изграждането на транспортна пътна комуникация между 
с.Безводно и Община Баните, с цел развитието на с.Безводно като курортно селище в 
близост до минерални извори и екотуризъм 
 Районът Женда, Безводно и Соколите се очертава като основен център за 
развитие на туризъм, благодарение на местоположението, природните дадености на 
територията и наличните културни и природни забележителности. 
 Транспортно-комуникационното обвързване на всички тези инициативи и 
мероприятия на ОУПО-Черноочене са представени в схемата „Траспортна 
инфраструктура”. Основните идеи за развитието на транспортната инфраструктура на 
общината са отразени в схемата. Те са следните : 
 Основен носител на автомобилните транспортни потоци в общината остават 

пътищата от РПМ, които поемат и интензивните регионални и междинародни 
транзитни потоци.  

 Създадени  са транспортни връзки между всички населени места в общината и 
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новопредлаганите градоустройствени зони за туризам и икономическо развитие 
 Почти цялата Общинска пътна мрежа трябва основно да се реконструира. 
Предлаганите габарити на напречния профил на общинските (местни) пътища са два:  
1. Профил Г-6 1х3,5+банкет 1,25 за участъци от пътя, където могат да се устроят 
площадки за разминаване с видимост по между площадките и 
2. Профил Г-8 2х2,75, водеща ивица 0,25, банкет1,0 за всички останали   участъци.     
 Предвидено е изграждането на  път Лясково-Петелово-язовирите 
 Предвижда се изграждането на нова общинска пътна комуникация между 
с.Безводно и Община Баните. Това ще е по-директна пътната връзка между двете 
общини Черноочене и Баните. 
 За подобряване ландшафта на главната пътна мрежа в района , особенно в 
участъците на неурбанизираните територии – между селата Комунига и Габрово; 
Комунига – Новоселище - Черна нива;  Петелово – Пчеларово и Черноочене – до 
границата на Общината, е необходимо да се изготвят ландшафтно устройствени 
проекти за свързване на отделните островни територии помежду им. 
 Паркирането на ЛМПС създава проблеми в централната част на общинския 
център с.Черноочене. Този проблем трябва да се реши с изработването на съответния 
ПУП-ПУР на централната зона на населеното място. 
 Необходимият брой на местата за паркиране и гариране за единични обекти се 
определя в зависимост от функционалното предназначение на обектите, съгласно 
раздел V, чл.24, чл.25 и чл.26 от Наредба №2 за планиране и проектиране на 
комуникационно-транспортни системи на урбанизираните територии. Тази 
постановка следва стриктно да се спазва при изготвяне на ПУП-ПРЗ и 
инвестиционните проекти за в бъдеще, за да не се задълбочават още повече 
проблемите, по отношение на паркирането. 
 Велодвижение, както и пешеходни пътеки в схемата „Транспортна 
инфраструктура”, не се предвижда, освен за туристически цели към активните обекти 
на туризма в детайлите за съответните зони. 
 Автогарата на с.Черноочене е основна инфраструктура на пътническия 
автобусен транспорт за общината. Тя е ситуирана на схемата в съседство със 
сьществуващата автогара и на път І-5,на незастроен общински терен с площ към 10 
дка. След реконструкция на общинската пътна мрежа,по трасетата с габарит Г8 е 
целесъобразно да се предвидят автобусни връзки с населените места. 
 Хеликоптерна площадка е пердвидена в района на с. Женда, където заедно със 
с.Безводно и Соколите се очертава основен център за развитие на туризъм            
 

 Детайли на транспортни връзки за обслужване на предлаганите за 
урбанизиране нови територии и центрове в ОУПО-Черноочене 

 
 Схемата „Транспортна инфраструктура” към ОУПО, дава основното решение на 
транспортно-комуникационните проблеми на община Черноочене за един 20 годишен 
прогнозен хоризонт. Схемата „Транспортна инфраструктура” е представена в М 
1:50000. 
 За целите на планови документи като ОУПО, се налага да се слезе на по-ниско 
ниво, в друг по-подробен мащаб, за да се изяснят конципциите  на плана с 
териториални измерения, т.е. да се разработят детайли на въпросните територии в 
подходящ мащаб, които от своя страна изискват и определени  детайли на 
транспортната инфраструктура. Те са представени в двата чертежа на ОУПО – 
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„Детайл на зониране на селата” в мащаб 1:10000. 
 Тези детайли на площоразпределението и на пътно-уличната мрежа, 
доизясняват концепцията на Траспортно комуникационната схема на ОУПО.  
 Подробно изясняване на функционалното площоразпределение и обвързване на 
предлаганите за урбанизиране територии с проектираната улично-пътна мрежа са 
разработени детайли в М 1:10000, които описваме по-долу. 
 

 Детайл 1. село Паничково 
 

 За осигуряване на транспортната достъпност на населеното место се предвижда 
реконструкция и рехабилитация на съществуващата улично-пътна мрежа.За 
транспортни връзки на с. Паничково с общинската територия и републиканската 
пътна мрежа са предвидени следните общински пътища: 
- KRZ 2437 – осигуряващ транспортните връзки на с. Паничково с републикански път 
ІІ-58 и оттам – с териториите на съседните общини и страната 
- KRZ 3477– осигуряващ връзка на няколко махали, принадлежащи към с. Паничково 
с централната част на селото. 
 За оптимизиране на транспортните връзки  са предвидени местни пътища от 
групата „други пътища“, съществуващи на територията на общината, нуждаещи се от 
рехабилитация и реконструкция.  
  Уличните отсечки в урбанизираната територия на с. Паничково следва да 
се проектират като трасета, елементи на второстепенната улична мрежа с 
функционалните, транспортни  и технически параметри, изискуеми по Наредба 2 – за 
планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на 
урбанизираните територии. Препоръчва се минималната ширина на уличните платна – 
6.00 метра. 

 Детайл 2. село Черноочене 
 

 Детайл за общинския център с. Черноочене е представен в М 1:10000, заедно 
със селата Среднево, Пряпорец, Каблешково, Нови пазар, Железник и Ябълчени. 
 В детайла е отразено предлаганото вариантно трасе за обход от изток на 
урбанизираните територии. Аргументите и мотивите за алтернативното трасе са 
описани в т. 10.3.9.Като се има предвид сложният планински терен, ситуационното и 
нивелетно решения на предложеното алтернативно трасе следва да бъдат установени 
след сериозни проучвания. Съгласно Становището на АПИ, респ. ОПУ-Кърджали, са 
нанесени корекции, отразени в точ. IV (Корекции и допълнения ).  
 Урбанизираната територия, отразена в този детайл се пресича както от 
републикански, така и от общински пътища. 
 Трасето на републикански път ІІІ-5071 в границите на урбанизираната 
територия (до предложеното алтернативно обходно трасе) се предлага да се разшири и 
проектира с 2+1 ленти за движение. 
 Останалите улични участъци следва да се проектират като трасета, елементи на 
второстепенната улична мрежа. 
 Територията на с. Черноочене и гравитиращите към него села, отразени в този 
детайл се обслужва от следните общински пътища: 
- KRZ 1433 
- KRZ 2431 
- KRZ 2454 
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- KRZ 1432 
И следните местни пътища от групата „други пътища“: 
/І-5/Черноочене – Ябълчене 
/І-5/Черноочене – Горна махала 
/KRZ 1432, Черноочене – Житница/ - Каблешково 
 
 Общинските пътища следва да бъдат реконструирани в съответствие с 
изискванията в т. ІІІ.5 от настоящата записка.За обслужване на територията на с. 
Черноочене и околните села са предвидени и други пътища. 
 

 Детайл 3. село Габрово 
 

 Територията на с. Габрово е тангирана северно от републикански път ІІ-58. 
 За обслужване и осигуряване на транспортен достъп на териториите, южно от 
републикански път ІІ-58 е проектирано локално платно. 
 Трасетата на уличната мрежа в населеното място се проектират като трасета, 
елементи на второстепенната улична мрежа по Наредба 2 -  за планиране и 
проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните 
територии. 
 

 Детайл 4. село Комунига 
 Територията на с. Комунига се тангира южно от републикански път ІІ-58. 
 Южно от републиканския път, за обслужване на жилищните и производствени 
зони е ситуирано улично трасе, което е с достатъчен габарит – 6 метра и не се нуждае 
от реконструкция. 
 В проектното решение се предлага общински път KRZ 1436 да бъде изведен от 
жилищните територии и да се свърже с републикански път ІІ-58, чрез изграждане на 
ново кръстовище. 
 

 Детайл 5. село Петелово 
 

 Транспортните връзки на с. Петелово с общината и териториите на съседните 
общини се осъществява посредством републикански път ІІІ-506 и общински пътища. 
 В проектното решение е предложено изграждане на нов местен път между с. 
Лясково и с. Петелово, които посредством елементите на уличната мрежа в 
урбанизираната територия да се свърже с републиканския път. 
 

 Детайл 6. село Пчеларово 
 

 За транспортната обвързаност на с. Пчеларово със съседните територии са 
предвидени общинските пътища KRZ 2438 и KRZ 1430, осъществяващи чрез 
съществуващи кръстовища връзки с републикански път І-5. За общинските пътища е 
необходима реконструкция и рехабилитация. 
 

 Детайл 7. село Лясково 
 

 За транспортни връзки на територията на с. Лясково със съседните територии 
се предвижда рехабилитация на общински път HKV 1125 и изграждание на нов 
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местен път до с. Петелово и републикански път ІІІ-506. 
 

 Детайл 8. село Даскалово 
 

 За транспортни връзки на територията на с. Даскалово със съседните територии 
се предвижда рехабилитация на общински път KRZ 1444 и реконструкция на местен 
път от групата „други пътища“ – път /ІІ-58, Черноочене – Габрово/ - мах. 
Черновеждица. 
. 
 

10.3.10.  Окончателен проект – корекции и допълнения, според                          
  протоколите и съгласувателните писма 

 
 Във фаза окончателен проект на ОУПО-Черноочене, транспортно-
комуникационните решения са изцяло съобразени със становищата, бележките и 
препоръките на Община Черноочене, заинтересованите ведомства и институции.  
 В съответствие със становището на ОПУ-Кърджали 1004/25.11.2015 г. и 
проведените с експертите обсъждания в основната схема, респективно в детайлите, са 
отразени корекции, които респектират изцяло бележките и препоръките. 
  1. Отчетено е обстоятелството, че път Е-85 /І-5/ „Хасково – Кърджали – 
Маказа” представлява трансевропейски коридор № 9. Транспортното обслужване на 
квартали от урбанизираната територия на с. Черноочене е планирано само от 
съществуващите кръстовища: 
- на път І-5 с път ІІ-58 при км. 326+142, дясно; 
- п.к. вход с. Черноочене при км. 327+717, дясно; 
- на път І-5 с ІІІ-5071 при км. 328+129, ляво; 
- п.к. изход с. Черноочене при км. 328+363, дясно и общински път KRZ 1432 “/І-5/ - 
Черноочене – Дядовско – Каняк”. 
  2. Предвидено е изграждане на локално платно източно от път І-5 от 
кръстовището му с път ІІ-58 до транспортната връзка на с. Железник с път І-5. 
Източно от локалното платно е предвиден обходен общински път на с. Черноочене и 
новоурбанизираната територия на с. Черноочене. При доказана необходимост, в по-
далечна перспектива, е възможно да се оптимизират проектните решения, с цел 
извеждане на несвойствени транзитни потоци за урбанизираната територия и 
създаване на необходимия екологичен и жизнен комфорт за обитаване. 
  3. В проектното решение е предвидено триклонното пътно кръстовище 
на път І-5 с път ІІ-58 да се преустрои в четириклонно, отговарящо на изискванията за 
норми за проектиране на пътища. 
  4. Изграждането на локалните платна, предвидени успоредно на 
републиканските пътища и четириклонното кръстовище на път І-5 с път ІІ-58, 
преустроено от триклонно в четириклонно, ще бъде изцяло за сметка на Община 
Черноочене. 
  5. При разработване на инвестиционни проекти за транспортните връзки, 
имащи отнешение към републикаската пътна мрежа предварително ще се съгласуват с 
ОПУ във всички фази. 
 В съответствие с изискванията на Общинска администрация Черноочене и 
във връзка с общественото обсъждане на Общ устройствен план на Община 
Черноочене в ОУП са направени следните допълнения: 
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 Предвидени са полски пътища с № 016064 по КВС на с. Среднево и полски 
път с № 000075 по КВС на с. Вождово, изградени като междуселски път. 

 Предвиден е междуселски път през полския път от яз. Черноочене за с. 
Яблъчени. 

 Предвиден е междуселски път от с. Божурци до с. Яворово. В проектното 
решение е отразен работния проект, предоставен от Община Черноочене. 

 Полски път с № 001282, 001169 по КВС на с. Паничково и имот 000005, 
00127, 000030 в землището на с. Йончево са предвидени като междуселски път 
свързващ махалите Паничково и Каракачанлар с път ІІ-58. 

 Полски път с № 00496, 000523, 000668 е предвиден като междуселски път за 
връзка на Тюмбел махала със с. Йончево. 

 Полски път с № 010084 по КВС с. Водач е отразен в ОУПО Черноочене като 
асфалтиран междуселски път. 

 Полски път с № 010252 по КВС с. Водач и имот № 010544 по КВС на с. 
Житница са отразени в ОУПО Община Черноочене като общински пътища. 
 
11. ЗАЩИТА ОТ ПРЕДВИДИМИ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ  
 

Свлачища  
 
 Свлачищата са едни от най-значимите катастрофални явления, които се 
отразяват негативно върху състоянието на околната среда, техническата 
инфраструктура, живота и имуществото на населението. Представляват геодинамични 
гравитационни процеси, свързани с нарушаване на устойчивостта на естествените 
склонове и откоси и придвижване на земни маси по различно дълбоки повърхнини. 
Развиват се в наклонени терени – речно-долинни склонове, морски брегове, хълмисти 
територии, периферии на плата, предпланински и планински възвишения.    
 Възникването и/или активизирането на свлачищните процеси се обуславя от 
природни и антропогенни фактори, които в повечето случаи действат по няколко 
едновременно. Природни фактори са: неблагоприятни наклони на пластовете, наличие 
на слаби глинести слоеве; съвременни тектонски и сеизмични процеси, като 
разкъсване и разместване на земните пластове, формиране на разломни зони, 
земетресения; интензивност на валежи; ерозия и др. От антропогенните, определящо 
значение за възникване и/или активизиране на свлачище имат: липса на канализация; 
авариране и течове на водоснабдителните и канализационните мрежи; неправилно 
отвеждане на повърхностния отток; недостатъчна поддръжка на отводнителни, 
дренажни и противосвлачищни съоръжения; презастрояване на склонове и незаконно 
строителство в рискови терени; незаконна сеч; добив на инертни материали и др.  
 В общината  свлачищата са сравнително плитки. Основните активиращи 
фактори са повишаване нивата на подземните води и антропогенни дейности, като 
подсичане и претоварване с насипи на стръмни склонове.  

Според регистъра на свлачищата, изготвен от „Геозащита Плевен” ЕООД по 
възлагане на МРРБ, на територията на община Черноочене са регистрирани пет 
активни свлачища. Разположени са по цялата територия, предимно по пътни участъци 
от общинската пътна мрежа и са картирани вграфичната част на ОУПО  

По отношение на съществуващата инфраструктура значение имат само две от 
тези свлачища, които ú оказват влияние. Едното от тях е разположено в село Габрово и 
в момента се провеждат укрепителни мероприяти. Другото свлачище е в землище на 
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село Свободиново. Подробна информация за регистираните свлачища е посочена в 
долната таблица. 

 
Таблица 44 

 

Место-

положение 

Географски 

координати 

 WGS – 84 

Геодезични 

координати 

1970 

Структура 

на 

свлачище

то 

Механизъм Възраст Тип 
Изложе

ние 

Наклон

° 

с.Габрово 4148'05.8" 
2516'16.9" 

4564369,93 
9404153,31 

консек 
вентно детрузивно съвременно планински 

склон север 15 

с.Свободи
ново 

4142'48.2" 
2519'53.3" 

4554507,24 
9409026,75 

асеквент
но детрузивно съвременно планински 

склон изток 15 

с.Средска 4147'17.6" 
2511'58.6" 

4562963,97 
9398169,68 

асеквент
но детрузивно съвременно планински 

склон юг 15-
20 

с.Женда 4146'45.5" 
2511'05.3" 

4561991,01 
9396924,95 

асеквент
но детрузивно съвременно планински 

склон изток 15 

с.Безводно 4145'38.5" 
2507'53.0" 

4559988,42 
9392453,62 

асеквент
но детрузивно съвременно планински 

склон 
северо
запад 20 

 

За намаляване и предотвратяване на свлачищния риск с цел безопасно 
устройство и ползване на засегнати от свлачища територии са необходими следните 
мерки и свързаните с тях действия:  
 - надеждно отвеждане на повърхностните дъждовни води;  

- изграждане на подпорни стени от камък или бетон по трасетата на засегнатите 
общински пътища 

При бъдещи строителни дейности в тези терени трябва да се спазват 
изискванията на  Наредба № 12/ 2001г. на МРРБ за проектиране и строителство в 
свлачищни райони.  
 При прилагането на чл. 96, ал.3 и ал.4 от ЗУТ задължително се изискват: 
актуално становище за състоянието на свлачищния район, в който попада имотът; 
доклад за инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания и изследвания за 
изясняване необходимостта от геозащитни мерки и дейности, приет с протокол от 
експертен съвет на компетентния орган, одобряващ подробния устройствен план 
(ПУП); ПУП, изработен при спазване на чл. 103, ал. 6 от ЗУТ в по-широк обхват 
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(квартал, масиви, местност, зона), а не за единични имоти, придружен с обща 
укрепителна схема на района с предвиждане за етапно изпълнение.  
 Строителството на сгради и съоръжения в имоти, попадащи в свлачищни 
райони, за които е необходимо извършване на геозащитни мерки и дейности се 
осъществява при спазване на следните условия: изпълнение на геозащитните мерки; 
въвеждане в експлоатация на съоръженията, осигуряващи устойчивостта на имота и 
нормалната експлоатация на предвиденото застрояване; отчитане на положителен 
ефект от изградените противосвлачищни съоръжения от компетентния орган и др.  
 
 
 
12. БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА КЪМ ОУПО - окончателен проект 
 
Баланс на територията на община Черноочене по начин на трайно ползване 
 
 В съответствие с изискванията на Наредба № 8/2001 на МРРБ за обема и 
съдържанието на устройствените планове, в следващата таблица е представено 
разпределението на териториите по основно предназначение. По отношение 
съществуващото положение, разпределението се основава на данните за начина на 
трайно ползване (НТП), определен в базата данни към кадастралните карти на част от 
населените места в община Черноочене, на картите на възстановената собственост в 
обхвата на общината и на подробните устройствени планове на урбанизираните 
територии, които запазват действието си (чл. 103а от ЗУТ). 
 
Таблица 45 
 

Наименование на териториален 
елемент 

Площ на 
съществуващи 

елементи 

Площ на проектни 
елементи 

В хектари В % В хектари В % 

1 2 3 4 5  
1. Урбанизирани територии, в т.ч.: 909.45 2.78 1524.97 4.66 

1.1.Жилищни територии (бруто) (1) (2) 737.55 825.67  
1.2. Обществено-обслужващи функции 27.92 54.12  
1.3. Производствени и складови 
дейности, вкл. аграрна 
инфраструктура 

8.75 85.07  

1.4. Озеленяване, паркове и градини и 
спорт (3) 

55.14 (4) 387.20  

1.5. Комунално обслужване и 
стопанство (вкл. гробищни паркове) и 
техническа инфраструктура 

55.36 56.22  

1.6. Транспортни територии в рамките 
на урбанизираните територии 

14.11 79.15  

1.7. Други и без определено 
предназначение територии 

38.54 38.54  

2. Земеделски територии, в т.ч.: 11327.97 34.63 11091.36 33.91 
2.1. Обработваеми земи – ниви 4825.12 4588.51  
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Наименование на териториален 
елемент 

Площ на 
съществуващи 

елементи 

Площ на проектни 
елементи 

В хектари В % В хектари В % 

2.2. Обработваеми земи – трайни 
насаждения и зеленчукови градини 

300.12 300.12  

2.3. Необработваеми земи и други 
земеделски територии, вкл. пасища и 
ливади 

6202.73 6202.73  

3. Горски територии, в т.ч.: 19431.50 59.42 19253.21 58.87 
3.1. Специални горски територии по 
чл. 5, ал.3 от ЗГ 

11076.80 11076.80  

3.2. Защитни горски територии по чл. 
5, ал.2 от ЗГ 

4276.40 4276.40  

3.3. Други горски територии 4078.30 3900.01  
3.4. Рекреационни гори (не участват в 
баланса поради припокриване с 
териториите по т.3.1. – 3.3.) 

- 3151.10  

4. Водни площи и течения (5) 259.90 0.79 259.90 0.79 
5. Територии за транспорт и 
комуникации извън населените 
места (6) 

319.40 0.97 370.90 1.13 

6. Територии с друго и без 
определено стопанско 
предназначение (в т.ч. 
археологически резервати, плажове, 
диги, скали, пясъци, дерета, сипеи, 
оврази, и др.) 

461.91 1.41 209.79 0.64 

7. ОБЩА ПЛОЩ 32710.13 100.00 32710.13 100.00 
 
 (1) Съгласно чл. 14, ал. 2 от Наредба № 7/2003 на МРРБ 
 (2) Включва и поземлените имоти с променено предназначение „за жилищни 
нужди“ извън населени места (НМ) 
 (3) Включва озеленените площи за широко обществено ползване извън 
границите на НМ (лесопаркове) и всички озеленени площи със специфично 
предназначение. Поради структурата на населените места, озеленените площи за 
широко обществено ползване в техните граници се включват в брутната жилищна 
територия. 
 (4) Проектните озеленени територии за широко обществено ползване извън НМ 
са включени в баланса с цялата им площ. За частите им, включващи горски 
територии, с подробните пракоустройствени планове може да се определи 
устройствен режим, който не налага промяна на предназначението. В тези части се 
разполагат архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма (алеи, заслони, 
водни площи, поставяеми елементи на парковото оборудване – пейки, маси, огнища, 
детски съоръжения и др., определени в §1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на 
Закона за горите), които не се смятат за строежи и се изпълняват без смяна на 
предназначението на горите, съгласно чл. 153, ал. 1 от същия закон. 
 (5) В т.ч. напоителните системи и водните площи и течения в урбанизираните 
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територии. 
 (6) В т.ч. пътищата от републиканската и общинската ПМ, селскостопанските, 
горските и ведомствените пътища и инфраструктура на въздушен и ж.п. транспорт, 
ако е приложимо. 
 

Територии в община Черноочене с особена териториалноустройствена 
защита 

 
 В следващата таблица са показани площите на частите от общинската 
територия, попадащи под режими на защита, определени по реда на Закона за 
защитените територии (ЗЗТ) и по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) - 
защитени зони, включени в екологичната мрежа „НАТУРА 2000”. Площите на тези 
територии се отнасят само за административните граници на общината. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Забележка: Общата площ е по-малка от сумата на площите, тъй като защитените 
територии и зони се припокриват. 
 
 Нарушени територии в община Черноочене 
 

Вид нарушена територия Площ в ха 
Депа и сметища 0.72 
Насипи 0.48 
Пустеещи земи 38.12 
ОБЩО 39.32 

 
 
 Свлачища на територията на община Черноочене 
 
 В Регистъра по чл. 95, ал. 2 от Закона за устройство на територията и съгласно 
Наредба № 1/20.01.1994 г. на МТРС за геозащитната дейност, „Геозащита Перник“ 
ЕООД към МРРБ регистрира и наблюдава на територията на община Черноочене 
следните свлачища: 
 

Национален 
идентификатор Местоположение Статус Структура, механизъм и 

възраст 

Категория защитена територия 
или зона Код Наименование Площ в ха 

ЗЗ по директивата за птиците BG000207
3 

Добростан 12299 

ЗЗ по директивата за 
местообитанията 

BG000103
1 

Родопи Средни 21151 

Поддържан резерват  Казъл Черпа (Женда) 41 
Природна забележителност  Елата 0.6 
Природна забележителност  Находище на ела 13 
ОБЩО   21151.6 
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Национален 
идентификатор Местоположение Статус Структура, механизъм и 

възраст 

KRZ 35.03188-01 

с. Безводно, път KRZ 1436 /II-
58/ - Комунига - Женда - яз. 
Боровица - Безводно от km 
19+600 до km 20+000 

активно 
Асеквентно, детрузивно, 
съвременно, наклон 20, 
северозапад 

KRZ 35.14221-01 
с. Габрово, разклон за мах. 
"Долна" от km 0+820 до km 
0+940 

активно 
Асеквентно, детрузивно, 
съвременно, наклон 15, 
север 

KRZ 35.29252-01 

с. Женда, път KRZ 1436 /II-58/ - 
Комунига - Женда - яз. 
Боровица - Безводно при km 
8+500 

активно 
Асеквентно, детрузивно, 
съвременно, наклон 15, 
изток 

KRZ 35.65841-01 

с. Свободиново, път KRZ 1433 
/І-5 Черноочене - Железник/ - 
Свободиново - Севдалина - 
Чилик - /I-5/ при km 7+420 

активно 
Асеквентно, детрузивно, 
съвременно, наклон 15, 
изток 

KRZ 35.68566-01 

с. Средска, път KRZ 1436 /II-58/ 
- Комунига - Женда - яз. 
Боровица - Безводно при km 
4+700 

активно 
Асеквентно, детрузивно, 
съвременно, наклон 15-20, 
юг 

 
 
 
 
 
 
 

13. ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН 
ПЛАН НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ 

 
Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБХВАТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН 

 
 Чл. 1. Правилата и нормативите за прилагане на общия устройствен план на 
община Черноочене определят специфичните изисквания, устройственото и 
функционалното предназначение и ограниченията при  устройственото планиране на 
територията в административните граници на община Черноочене. 
 Чл. 2. Целта на ОУПО и ПРАВИЛАТА И НОРМАТИВИТЕ е да осигурят 
необходимите условия за по-нататъшното комплексно и устойчиво развитие и 
ефективно функциониране на общинската територия и за опазване на природното и 
културно наследство, като и да създадат основа за подобряване качеството на средите 
за обитаване, труд и отдих на жителите и гостите на община Търговище. 
 Чл. 3. (1) В съответствие с целта по чл. 2, ПРАВИЛАТА И НОРМАТИВИТЕ 
конкретизират разпоредбите на Наредба № 7/2003 г. (Обн., ДВ, бр. 3 от 2004 г.) на 
МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 
устройствени зони (наричана по-нататък "Наредба № 7"), съобразно конкретните 
условия, процеси и потребности за устройството на отделните части от общинската 
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територия. 
(2) ПРАВИЛАТА И НОРМАТИВИТЕ:допълват номенклатурата на видовете и 
разновидностите на устройствените зони, определени с Наредба № 7 и 
адаптират съдържанието им към конкретните условия; 
1. определят режим на превантивна устройствена защита по чл. 10, ал. 3 от 

Закона за устройство на територията за определени части от територията, за които се 
изисква запазване на фактическото ползване без влошаване на качествата; 

2. обособяват части от териториите, регламентирани като самостоятелни 
терени с устройствен режим по чл. 6, ал. 2 от Наредба № 7, чието устройство и 

застрояване се подчинява на правила, различни от тези на зоната/територията, в която 
попадат; 

3. конкретизират пределните стойности на нормативите за устройство и 
застрояване на устройствените зони по Наредба № 7; 

4. регламентират задължителни изисквания към последващото подробно 
устройствено планиране; 

5. установяват правила за наблюдение, поддържане и отчитане на прилагането 
и изменение на общия устройствен план на общината; 

6. посочват други административни действия, необходими за прилагането на 
плана и постигането на неговите цели. 
 Чл. 4. (1) Териториалният обхват на населените места, устройствените зони, на 
териториите с особена териториалноустройствена защита, както и разположението на 
самостоятелните терени с устройствен режим са показани на графичните материали 
към ОУПО. 

              (2)Границите на новопредвидените територии за урбанизация се конкретизират 
по имотно с последващите цялостни подробни устройствени планове по чл. 34. 
           (3)Всяка разновидност на устройствените зони е обозначена с буквено-цифров 
идентификационен код. 
 
     Глава втора 
   УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И ТЕРЕНИ  
 
    РАЗДЕЛ  І – Общи положения 
 
 Чл. 5.  С ОУПО общинската територия се разпределя на видове територии с 
основно предназначение, видове и разновидности устройствени зони и самостоятелни 
терени с устройствен режим. 
 Чл. 6. (1) Териториите с основно предназначение са: 

 урбанизирани територии (населени места и селищни образувания); 
 земеделски територии; 
 горски територии; 
 защитени територии; 
 нарушени територии за възстановяване; 
 територии, заети от води и водни обекти; 
 територии на транспорта. 

(2) Жилищните устройствени зони са с: 
 преобладаващо застрояване с малка височина в две разновидности, 

означени с Жм ; 
 преобладаващо застрояване със средна височина, означена с Жс. 
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(3) Производствените устройствени зони са със следните разновидности: 
 „Предимно производствена зона", означена с Пп. 
 „Високотехнологична производствена зона“,означена с Пс,  

(4) Рекреационните устройствени зони включват следните видове: 
 „Курорт", означена с Ок; 
  Устройствените зони за други рекреации (Од) ; 

(5) Озеленени територии, определени като устройствени зони са със 
следните разновидности: 
 Устройствена зона за озеленени територии(Оз) 
 „Устройствена зона за паркове в населените места",означена с Оз1; 
 „Устройствена зона за  извънселищни паркове", означена с Озс1 
 „Озеленени територия за спорт ", означена с Озс; 
 „Устройствена зона с ландшафтна мелиорация ", означена с Ози. 

(6) Смесените зони обхващат следните видове и разновидности: 
 „Смесена многофунционална централна устройствена зона" , 

означена с Ц; 
 „Смесена многофунционална централна устройствена зона Смф; 

(7) Териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени 
мероприятия са без разновидности и могат да бъдат: 

 земеделски територии; 
 горски територии; 
 нарушени територии. 

(8) Териториите с режим на превантивна устройствена защита могат да бъдат: 
 земеделски територии; 
 горски територии. 

 Чл. 7. В териториите с основно предназначение и в устройствените зони се 
обособяват самостоятелни терени с устройствен режим, предназначени за: 

 обслужващи дейности; 
 производствено-складови дейности и инфраструктура, обслужваща 

селското стопанство; 
 техническа инфраструктура; 
 транспортна инфраструктура; 
 недвижими културни ценности; 
 озеленени площи за широко обществено ползване и озеленени площи 

със специфично предназначение. 
 
 

РАЗДЕЛ II - Режим на устройство и застрояване на устройствените зони 
 

1. Жилищни устройствени зони 
 

 Чл. 8. (1) Жилищните устройствени зони с преобладаващо застрояване с малка 
височина, означени с Жм, се прилагат за устройство на жилищните територии във 
всички населени места в общината с преобладаващо малкоетажно жилищно 
застрояване. 
      (2)Жилищните устройствени зони с преобладаващо застрояване със средна 
височина, означена с Жс, се прилага за устройство на част от жилищните територии в  
селата Черноочене и Среднево. 
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      (3) Жилищните устройствени зони се устройват съгласно чл.чл.17 и 18 на Наредба 
№ 7. 
      (4)Жилищните устройствени зони се застрояват при спазване на следните 
нормативи и правила: 
 
Наименование на 
зоната Код 

Пзастр. 
макс. 
(%) 

Кинт 
макс. 

Позел. 
мин. 
(%) 

Н макс. 
(етажи) Други правила и бележки 

Жилищна 
устройствена зона за 
застрояване с малка 
височина 

Жм 60 1,2 40 10 (3 ет.) Промяна на режима от Жм в 
Жс за първия ред УПИ към 
ПУМ. 
Минимум 1/3 от озел. площ -
дървесна растителност. 

       
Жилищни 
устройствени зони за 
застрояване със средна 
височина 

Жс 70 2.0 30 15 (5ет.) Минимум 1/3 от озел. площ -
дървесна растителност 

 

2. Смесена централна устройствена зона 

 
 Чл. 9. (1) „Устройствената многофунционална  централна зона" (Ц) се определя 
за селищата с изявен обществен център. 

(2) Зоната по ал. 1 се устройва в съответствие с разпоредбите на чл. 36, 37 и 
38 от Наредба № 7/2003 на МРРБ и се застроява при спазване на следните показатели: 

 
 

 

Наименование на 
устройствената зоната Код 

Макс. 
Плътност 
на застр 
(%) 

Макс. 
Кинт 

Макс. 
озел. 
площ 
(%) 

Н мах. 
(етажи) Други правила и бележки 

Смесена централна 
зона 

Ц 50 1,2 40 10(3ет.) С цялостен ПУП се определят Н 
(Е) - задължителна 

 
             Чл. 10. (1)Смесената многофункционална устройствена зона се разполага в  и 
извън границите на населените места.  

 „Смесена многофункционална устройствена зона“,означена с Смф, се 
устройва при условията на чл. 36 и чл.37  на Наредба № 7. 
 

Наименование на 
устройствената зоната Код 

Макс. 
Плътност 
на застр 
(%) 

Макс. 
Кинт 

Макс. 
озел. 
площ 
(%) 

Н мах. 
(етажи) Други правила и бележки 

Смесена 
многофункционална 
зона 

Смф 60 1,8 20 12(3ет.) С цялостен ПУП се определят Н 
(Е) - задължителна 

 

3. Производствени устройствени зони 
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 Чл.11. (1) Производствените устройствени зони се разполагат в и извън 
границите на населените места и включват две разновидности: 

 „Предимно производствена зона", означена с Пп, се устройва съгласно 
чл. 25, ал. 1 и 2 на Наредба № 7. 

 „Високотехнологична производствена зона“,означена с Пс, се устройва 
съгласно чл. 26, ал. 1 и 2 на Наредба № 7. 
 

(2) Устройствените зони по ал. 1 се застрояват при спазване на следните 
нормативи: 
 

Наименование на 
устройствената зоната Код 

Макс. 
Плътност 
на застр 
(%) 

Макс. 
Кинт 

Мин. 
озел. 
площ 

(%) 

Н 
макс. 

(етажи) 
Други правила и бележки 

Предимно 
производствена зона 

Пп 80 2,4 20 15м (3ет.) Н мах. не се отнася за 
съоръжения. 

високотехнологична 
производствена зона 

Пс 50 ≥1,5 40 15м (3ет.) Н мах. не се отнася за 
съоръжения. 

 

4. Рекреационни устройствени зони 

 
 Чл. 12. (1) Устройствените зони „Курорт" (Ок) се разполагат в и извън 
населените места и се устройват в съответствие с разпоредбите на чл. 28, от Наредба 
№7. 

(2) Устройствените зони по ал. 1 се застрояват при спазване на следните 
нормативи и правила: 
 

Наименование на 
устройствената 
зоната 

Код 

Макс. 
Плътност 
на застр 
(%) 

Макс. 
Кинт 

Мин. 
озел. 
площ 
(%) 

Н макс. 
(етажи) Други правила и бележки 

Курорт Ок 30 0,6 50 7 м (2ет.) Минимум 1/2 от озел. площ -
дървесна растителност 

 
 Чл. 13.  (1) Устройствените зони за други рекреации (Од) се устройват в 
съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 1 от Наредба №7. 
Наименование на 
устройствената 
зоната 

Код 

Макс. 
Плътност 
на застр 
(%) 

Макс. 
Кинт 

Мин. 
озел. 
площ 
(%) 

Н макс. 
(етажи) Други правила и бележки 

Устр.зона за други 

рекреации  

Од 10 0,2 60 7м (2ет.) Минимум 1/2 от озел. площ -
дървесна растителност 

    
5. Устройствени зони за озеленени територии 
 

 
 Чл. 14. (1)  „Устройствените зони за озеленени територии" (Оз) са 
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предназначени за изграждане на озеленени площи за широко обществено ползване 
(паркове и градини), за нуждите на ежедневния и седмичен отдих, както и за спортни 
и културни развлечения и забави и тихи занимания в границите на населените места. 

(2) Зоните по ал. 1 се устройват в съответствие с чл. 32 от Наредба № 7. 
 Чл. 15. (1) „Устройствените зони за паркове в населените места" (Оз1) са 
предназначени за изграждане на озеленени площи за широко обществено ползване 
(паркове и градини), за нуждите на ежедневния и седмичен отдих, както и за спортни 
и културни развлечения и забави и тихи занимания в границите на населените места. 

(2) Зоните по ал. 1 се устройват в съответствие с чл. 32 от Наредба № 7. 
 Чл. 16. (1) „Устройствените зони за  извънселищни паркове" (Озс1) са 
предназначени за устройване на извънселищни паркове в естествена природна среда 
за седмичен отдих, масов спорт и атракции. 

(2) Зоните по ал. 1 се устройват в съответствие с чл. 32 от Наредба № 7, като в 
зависимост от конкретните природни условия и дадености в тях могат да се 
разполагат ботанически и зоокътове, съоръжения за екстремни спортове и игри, 
водни атракциони и др. , както и да бъдат експонирани обекти на недвижимото 
културно наследство с необходимата приемна, информационна и охранителна 
инфраструктура. 

(3) При устройването на зоните по ал. 1: 
 се осигурява максимално съхраняване на естественото едроразмерно 

озеленяване, пасищата и ливадите и други елементи на околната среда; 
 благоустройствените работи се изпълняват само с естествени материали. 
(4) В зони по ал. 1, попадащи в границите на защитени зони по Закона за 

биологичното разнообразие могат да се разполагат само преместваеми обекти и не се 
допуска: 

 изграждане на концертни естради, летни амфитеатри и спортни съоръжения 
по чл. 32, ал.1., т. 3 от от Наредба № 7, които представляват или включват 
непреместваеми съоръжения, трайни настилки и други обекти, които изменят трайно 
субстанцията на земята, върху която са поставени. 

 изграждане на трайни настилки по алейната мрежа, детските и спортните 
площадки, местата за почивка и др. 

 
(2) Зоните по ал. 1 се устройват в съответствие с чл. 32 от Наредба № 7. 

 Чл. 17. (1) Устройствените зони „Озеленена територия за спорт " (Озс) са 
предназначени за изграждане предимно на спортни съоръжения или комплекси и 
озеленяване . 

(2) В зоните по ал. 1 се допуска още изграждане на: 
1. мрежи и съоръжения на транспорта, движението и друга техническата 

инфраструктура; 
         -обекти за настаняване и подслон, за хранене, за търговия, за културни 
развлечения и забави; 

- детски площадки 
(2) В устройствените зони по ал. 1 минималната озеленена площ е 20%. 

          Чл. 18. (1) „Устройствените зони с ландшафтна мелиорация" (Ози) се устройват 
между урбанизирани територии за обитаване и територии за производство и 
животновъдни ферми,както и покрай трасета на РПМ.Те са част от зелената система 
на общината и са предназначени за осигуряване на благоприятна екологична 
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обстановка, комфорт на обитаване на населените места и подобряване на визуалните 
възприятия. 
 (2)В устройствените зони по ал.1 се изпълнява озеленяване с подходяща 
едроразмерна растителност на база дендрологичен проект. Те се стопанисват и 
поддържат като част от зелената система на населеното място. 
 

1. Устройство на земеделските територии 
 

 Чл. 19 (1) С ОУПО се установява режим на превантивна защита, с който се 
запазва фактическото им ползване, без да се влошават техните качества, за следните 
земеделски територии: 

1. земеделските земи от I-ва до ІV-та бонитетна категория включително, 
заедно с прилежащите полезащитни горски пояси; 

2. земеделските земи с трайни насаждения; 
3. земеделски земи с изградени напоителни системи; 
4. земите, заети от ливади, пасища и мери; 
5. земеделски земи, попадащи в границите на защитени зони по Закона за 

биологичното разнообразие. 
 
         (2)Промяна на предназначението на поземлени имоти в териториите по ал. 1 , с 
изключение на т.1 ,се допуска по изключение за: 

1. изграждане на крайпътни обслужващи обекти; 
2. създаване или разширяване на озеленени площи за широко 

обществено ползване - извънселищни паркове, както и за открити спортни обекти 
игрища и тенис - кортове със затревен терен, както и голф - игрища; 

3. изграждане на обекти на транспортна и друга техническа 
инфраструктура и на комуналното стопанство, включително хидромелиоративни 
мрежи и съоръжения, свързани с тяхната експлоатация; 

4. разширение на гробищни паркове или за нови гробищни паркове; 
5. изграждане на нови полезащитни пояси; 
6. изпълнение на дейности и строителство, свързани с опазването и 

експонирането на обекти на недвижимото културно наследство. 
(3) За обектите по ал. 3, т. 1, промяна на предназначението на земеделски земи 

по ал.1 се допуска само в случаите, когато теренът граничи с път от републиканската 
пътна мрежа или от общинската мрежа - най-малко бивш IV клас. В тези случаи 
промяната на предназначението може да обхване площ, не по-голяма от три декара. 
Когато поземленият имот е с по-голяма площ, промяната се извършва само за част от 
него с размер до 3 (три) дка. В тези случаи устройството и застрояването на имотите с 
променено предназначение се извършва съгласно долните показатели: 
 

Макс. 
Пзастр 
(%) 

Макс. 
Кинт 

Макс. 
Пзастр 
(%) 

Н мах. 
(етажи) Други правила и бележки 

60 1,2 30 10 м (3) Н не се отнася за съоръжения. 
Допуска се изграждане и на жилище за собственика и за 
охраната. 
Задължително   осигуряване   необходимите   паркоместа за 
посетителите в границите на УПИ 
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 (5)За обектите по ал. 2, т. 3, местоположението и териториалният обхват на 
промяната на предназначението се определят при съблюдаване на технологичната и 
икономическата целесъобразност и изискванията за опазване на компонентите на 
околната среда. 
        (6)За обектите по ал. 2, т. 6, териториалният обхват на промяната на 
предназначението на земеделски земи и последващото им устройство и застрояване се 
определят на база специализирани проучвания и документация към подробните 
устройствени планове, съгласно чл. 52 от Наредба № 8 / 2001 г. за обема и 
съдържанието на устройствените планове на МРРБ, съгласувани от компетентния 
орган по Закона за културното наследство. 
            (7)Допусканията по ал. 3 за земеделски територии, попадащи в обхвата на 
защитени зони по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) са приложими, 
доколкото не противоречат на плана за управление на съответната защитена зона, 
респ. на заповедта за обявяване и стандартния формуляр. 

 
7. Устройство на горските територии 

 
 Чл. 20. (1) С ОУПО се установява режим на превантивна защита, с който се 
запазва фактическото им ползване, без да се влошават техните качества, на защитните 
и специалните горски територии по чл. 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за горите. 
           (2) В териториите по ал.1. не се допуска строителство, с изключение на 
елементи от техническата инфраструктура и хидротехнически съоръжения, както и на 
обектите по чл. 153, ал. 1 от Закона за горите, чието изграждане не се смята за 
строителство. 
      (3)Провеждането на пътища и проводи на техническата инфраструктура през 
териториите по ал. 1 да се планира и осъществява с минимално нарушаване на 
средата, включително природната среда между местообитанията и при задължително 
осигуряване на свободно преминаване през тях на всички представени в зоната 
животински видове. 
           (4)Опазването и устройството на специалните горски територии по чл. 5, ал. 3, 
т. 1 от Закона за горите се осъществява съобразно плановете за управление, съответно 
заповедите за обявяване и стандартните формуляри. 
          (5)Изключенията по ал. 2 за горски територии, попадащи в обхвата на защитени 
зони по Закона за биологичното разнообразие са приложими, доколкото не 
противоречат на плана за управление на съответната защитена зона, респ. на 
заповедта за обявяване и стандартния формуляр. 
 

8. Устройство за превантивна защита от наводнения и свлачища 
 

 Чл. 21. (1) Териториите за превантивна защита от наводнения и свлачища се 
определят съответно за свлачища и наводнения от „Геозащита“Перник и Басейнова 
дирекция “Източнобеломорски район“. 
            (2)В случаите, когато с ОУПО не са определени  конкретните граници на 
териториите по ал. 1, устройствено планиране се извършва по правилата на 
компетентните органи. 
 
               9. Териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени 
мероприятия 
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 Чл. 22. (1) Територии за активно прилагане на ландшафтноустройствени 
мероприятия са: 

1. горските територии; 
2. озеленени територии около водни обекти; 
3. естествено и изкуствено залесените земеделски земи; 
4. новоизгражданите и реконструирани пътища; 
5. урбанизирани ландшафти; 
6. селищни ландшафти. 

(2) Опазването на ландшафта и необходимите ландшафтноустройствени 
мероприятия за горските територии се осъществяват, както следва: 

1. за защитени територии по Закона за защитените територии и 
защитени зони но Закона за биологичното разнообразие, обхващащи земеделски и 
горски територии - по силата на плановете за управление, респективно заповедите за 
обявяване и режимите на дейности. 

2. за защитните и специалните горски територии - чрез прилагане на 
режим на превантивна устройствена защита; 

3. за всички горски територии се изисква при оформяне на 
окрайнините на горите, както и покрай преминаващите през тях пътища, да се прилага 
свободно очертаване, като се следват гънките на терена и естествената конфигурация 
на масива и се избягват правите редове. 
 
        (3)Всички естествени обраствания - зелени структури извън населените места в 
обхвата на принадлежащите земи на реките, вкл. суходолията, подлежат на опазване, 
поддържане и възстановяване, доколкото не нарушават проводимостта на речното 
легло. На опазване, поддържане и възстановяване подлежат и естествените 
обраствания по крейбрежията на останалите естествени и изкуствени повърхностни 
водни тела. При подмяна на съществуващото или при ново озеленяване да се ползват 
растителни видове, идентични с естествените за мястото. 
                (4)При проектирането и изпълнението на рекултивационни мероприятия да 
се съобразяват специфичните ландшафтни характеристики на средата, в която попада 
съответната територия за рекултивация. 
           (5)Трасетата на новоизгражданите пътища и други линейни обекти на 
техническата инфраструктура следва да нарушават във възможно най-малка степен 
ценните и характерни елементи на ландшафта - земни форми, съществуващо 
естествено или изкуствено едроразмерно озеленяване. 
           (6)За осигуряване непрекъснатост на природните ареали и по -хармонично 
вписване на антропогенните елементи в естествения ландшафт, с подробните планове 
на новоурбанизираните територии следва да се прилага принципът на „прекъсната 
урбанизация", като се запазват територии без застрояване - „зелени клинове" - в 
границите на селищните образувания и между тях. В „зелените клинове" се включват 
пасища и ливади, намиращи се на съответната територия. 

 
Специални изисквания при устройството и застрояването на 
територията 
 

 Чл. 23. (1) Не се допуска промяна на предназначението на поземлените имоти 
на водни обекти и строителство в тях, освен на водностопански и хидротехнически 
системи и съоръжения. 
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         (2)При урбанизиране на територии около водни обекти, в подробните 
устройствени планове се включват отреждания за регулация на речните корита и 
изграждане на необходимите защитни съоръжения. 
        (3)До изграждането на съоръженията по ал. 2, в обхвата на крайбрежните 
заливаеми ивици и в сервитута на хидротехническите съоръжения не се допуска 
капитално застрояване и извършване на дейностите по чл. 134 от Закона за водите, 
освен изграждане на водностопански и хидротехнически системи и съоръжения. Не 
се допуска засаждане на дървета в най-ниската разливна крайречна тераса (в 
зависимост от хидроложки проучвания за високи води с обезпеченост веднъж на 50 
години). 
        (4)Във всички случаи на урбанизиране на територии край реки и дерета, в т.ч. 
суходолия, се осигурява възможност за достъп за почистване, укрепване и 
поддържане на речното корито, дерето или суходолието. 
 Чл. 24. (1) В плановете по ал. 1, както и цялостните подробни устройствени 
планове на селищните образувания задължително се предвижда изграждане на 
разделна канализация за атмосферните и отпадъчните води и отвеждане на 
последните в пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) или локална 
пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ). До изграждане на 
канализацията, отпадъчните води се заустват в индивидуални съоръжения за 
отвеждане и пречистване на водите (водоплътни изгребни ями), които отговарят на 
техническите и санитарно-хигиенните изисквания. 

(2) Едновременно   с   изграждането   на   нови   производствени   
предприятия и животновъдни ферми се изграждат и необходимите ЛПСОВ. 
 Чл. 25. (1) По съществуващи и нови комуникационни артерии (пътища и улици) 
през или в близост до населени места и селищни образувания с шумово натоварване 
над граничните стойности на нивата на шума по Наредба № 6/2006 г. на МЗ и МОСВ 
за показателите за шум в околната среда, с подробните устройствени планове в 
зависимост от конкретните условия се предвижда шумозащитно озеленяване в 
необходимия обхват и ширина или изграждането на изкуствени шумозащитни екрани, 
при спазване разпоредбите на Закона за пътищата. 
(2)При липса на теренни или други условия за изграждане на шумозащитните 
съоръжения по ал. 1, в правилата за прилагането на подробните устройствени планове 
се включва изискване за задължително реализиране на защитно озеленяване в 
границите на урегулираните поземлени имоти, прилежащи на пътя. 
(3)Източниците на производствен шум се локализират по начин, който да осигурява 
необходимия защитен сервитут в обхвата на промишленото съсредоточие, респ. 
производствената зона. 
 Чл. 26. (1) При изработване на цялостните подробни устройствени планове за 
новоурбанизираните територии, елементите на първостепенната улична мрежа да се 
планират с минимална ширина 15 м. , като се предвиди  едроразмерно озеленяване, с 
възможност за паркиране,велоалеи и др.  
 (2) Общо изискване към подробните устройствени планове, в т.ч. и плановете за 
устройство на парковете по чл. 62, ал. 1 от Закона за устройство на територията, както 
и проектните решения, отнасящи се за благоустрояването на публичните 
пространства, е да бъдат съобразени с нормативните изисквания за достъпна среда. 
 

РАЗДЕЛ III - Устройствен режим на обособените самостоятелни терени 
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 Чл. 27. Самостоятелните терените за обслужващи дейности, означени с Т1, се 
устройват и застрояват в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Наредба № 7 и при 
спазване на приложимите разпоредби от настоящите ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ. 
 Чл. 28. Самостоятелните терени за  образователна инфраструктура , означени с 
Т2, се устройват и застрояват съобразно съответните технологични и санитарно-
хигиенни изисквания, в съответствие с разпоредбите на чл.чл. 39 , 40, 41 и 42 от 
Наредба № 7 и при спазване на приложимите разпоредби от настоящите ПРАВИЛА И 
НОРМАТИВИ. 
 Чл. 29. Самостоятелните терени за здравеопазване и социални дейности , 
означени с Т3, се устройват и застрояват съобразно съответните технологични и 
санитарно-хигиенни изисквания, в съответствие с разпоредбите на чл. 43 от Наредба 
№ 7 и при спазване на приложимите разпоредби от настоящите ПРАВИЛА И 
НОРМАТИВИ. 
 Чл. 30. Самостоятелните терени за производствено-складови дейности и 
инфраструктура, обслужваща селското стопанство, означени с Т4, се устройват и 
застрояват съобразно съответните технологични и санитарно-хигиенни изисквания, в 
съответствие с разпоредбите на чл. 25 от Наредба № 7 и при спазване на приложимите 
разпоредби от настоящите ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ. 
 Чл. 31. (1)Самостоятелните терени за транспортна инфраструктура, означени с 
Т6, се устройват и застрояват съобразно съответните технологични и санитарно-
хигиенни изисквания за транспортна инфраструктура(за автогара и др.) и при 
спазване на приложимите разпоредби от настоящите ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ. 
 В тях са включени : 

1. съществуващите и проектните трасета и съоръжения на пътната 
инфраструктура,включително за автомобилно, пешеходно и велосипедно движение; 

2. За терените по ал. 1, т.1 , отнасящи се за проектни трасета и съоръжения, които 
в ОУПО са с приблизителното местоположение, окончателното местоположение се 
определя с подробен устройствен план на база специализирани проучвания и се 
отразява на „дежурната карта" по чл.42. При определянето на нови трасета в 
максималната възможна степен се ползват трасетата на съществуващи полски и 
горски пътища. 

3. При изграждане на нови пътища или реконструкция на участъци от 
съществуващи, в обхвата на пътя се включват велосипедни алеи, в съответствие с чл. 
5, ал. 6 а от Закона за пътищата. 

4. На основание разрешение по чл. 26, ал. 3. от Закона за пътищата, в обхвата на 
съществуващите, както и при реконструкция на нови пътища се извършват 
специализирани проучвания, проектиране и изпълнение на саниране на съществуващо 
и изпълнение на ново крайпътно озеленяване. 

5. При прокарването на линейни обекти на транспортната инфраструктура се 
осигуряват необходимите прокари за животни и насекоми, съобразени с пътищата на 
миграцията им.   
 Чл. 32. (1) Озеленените площи за широко обществено ползване (Т7)- паркове, 
градини и улично озеленяване по регулация, както и линейното едроразмерно улично 
озеленяване, извън посочените в раздел II., т.4 „Устройствени зони за озеленени 
територии", се устройват, поддържат и ползват като самостоятелни терени в 
съответствие с предвижданията на действащите подробни устройствени планове, 
Наредба № 7 и съответните общински наредби, както  и при спазване на приложимите 
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разпоредби от настоящите ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ. 
(2)Не се допуска намаляване обхвата на терените на зелените площи за широко 
обществено ползване с последващи подробни устройствени планове. Предвижда се 
доразвитие на линейното озеленяване със зелени ивици и дървета по протежение на 
основните улици, като при последващото планиране строителната линия към улицата 
се съобразява с растежните изисквания на съответните видове. 
(3)При измененията на действащите или изработване на нови подробни устройствени 
планове на селата, съществуващите залесени територии в техните граници да се 
запазват като елементи на зелената система по регулация. 
(4)Не се допуска намаляване обхвата на терените на зеленените площи със 
специфично предназначение с последващи подробни устройствени планове. 
 Чл. 33.(1) Озеленените площи за спорт,означени с  Т8,се устройват и 
застрояват съобразно съответните технологични и санитарно-хигиенни изисквания за 
този род терени и съоръжения, в съответствие с разпоредбите на  Наредба № 7 и при 
спазване на приложимите разпоредби от настоящите ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ. 
 Чл. 34.Озеленените площи със специфично предназначение - съществуващи 
гробищни паркове и терени, предвидени за тяхното разширение, се устройват в 
съответствие с Наредба № 2/2011 г. на МЗ за здравните изисквания към гробищните 
паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници. 
 Чл. 35. Самостоятелните терени за  култови сгради ,са означени с Т10 и се 
отнасят за отделни имоти на съществуващи сгради  
 Чл. 36.(1) В самостоятелни терени за недвижими културни ценности, 
означени с Т11, са включени защитените територии за опазване на недвижимото 
културно наследство по смисъла на чл. 79, ал. 5 от Закона за културното наследство, 
разположени извън урбанизираните територии. 
 (2)Терените по ал. 1 са предназначени за дейности, насочени към опазването 
и социализация на недвижимите културни ценностти и се устройват в съответствие с 
режимите за опазване, респ. документите и процедурите, регламентирани в раздел V. 
„Териториалноустройствена защита" от Закона за културното наследство. 
 (3)В терените по ал. 1 за археологически недвижими културни ценности се 
прилагат разпоредбите на чл. 35 от Наредба № 7. На основание съответни санкции на 
компетентните органи по Закона за културното наследство, в тях се допускат: 

1. специализирани проучвателни и консервационно-реставрационни работи; 
2. строителство, свързано с опазването, социализацията и охраната на 

недвижимите културни ценности, благоустройствени работи, озеленяване и 
изграждане на съоръжения на техническата и транспортна, в т.ч. довеждаща 
инфраструктура. 
 Чл. 37.Терените за аграрни дейности и аграрна инфраструктура,означени с 
Т12, са територии за земеделски стопанства и животновъдни ферми извън населените 
места. Същите се  устройват и застрояват съобразно съответните технологични и 
санитарно-хигиенни изисквания и при спазване на приложимите разпоредби от 
настоящите ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ. 

1. Собствениците на земеделски стопанства и животновъдни ферми 
осъществяват управлението на отпадъците от селскостопанската си дейност при 
съблюдаване нормативната уредба на Министерството на земеделието и храните 

2. Не се допуска въвеждане в експлоатация на обекти, за които се 
изискват пояси от мелиоративно (изолационно) озеленяване, преди последните да 
бъдат изпълнени в съответствие с нормативните изисквания и съответните проекти. 
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 Чл. 38. Терените за  социални грижи ,означени с Т13,се устройват и 
застрояват съобразно съответните технологични и санитарно-хигиенни изисквания, в 
съответствие с разпоредбите на чл. 44 от Наредба № 7 и при спазване на приложимите 
разпоредби от настоящите ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ. 
 Чл. 39. Терените за  културна инфраструктура са означени с Т14, като същите 
се устройват и застрояват съобразно съответните технологични и санитарно-хигиенни 
изисквания и при спазване на приложимите разпоредби от настоящите ПРАВИЛА И 
НОРМАТИВИ. 
 Чл. 40 .Площадките за разполагане на ПСОВ съоръженията,означени с Т16,  
се устройват и застрояват в съответствие с изискванията Наредба № 7/2004 г. на 
МОСВ, МРРБ, МЗГ . 
 Чл. 41. (1) Всички планове се изработват в съответствие със следните общи 
изисквания: 

1. за територии с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с 
неприложена първа регулация по предходен устройствен план да се прилагат 
разпоредбите на чл.16 ал.1 от Закона за устройство на територията; 

2. за прилагане на принципа за осигуряване на пространствена непрекъснатост на 
природната среда и протичащите в нея процеси и прекъснатост на убанизацията; 

3. за разработване, в зависимост от конкретните условия, на екологически и 
икономически целесъобразни решения за събиране, отвеждане и пречистване на 
отпадъчните води, както и на атмосферните води; 

4. за запазване, при заявено желание на собствениците, на имоти без промяна на 
предназначението - за земеделско ползване в границите на планираните територии. 
При наличие на повече от един такива имоти, същите се групират в ядра за земеделско 
ползване. 

Наблюдение, отчитане прилагането и изменение на  ОУПО 
Чл. 42. (1) С оглед на системното наблюдение и оценяване степента на 

прилагане на общия устройствен план на общината, кметът  вписва в регистъра по чл. 
5, ал. 5 от Закона за устройство на територията: 

1. всички възложени, респ. допуснати/разрешени за изработване 
подробни устройствени планове; 

2. всички влезли в сила подробни устройствени планове, както и 
техните изменения. 

(2) Специализираната общинска администрация (техническата служба) 
отразява върху дежурна карта (копие от плана или дигитално изображение) и 
документира по подходящ начин: 

1. всички заявени от заинтересованите лица инвестиционни 
инициативи, 

изискващи или не промяна на предназначението на поземлени имоти в земеделски или 
горски територии; 

2. всички решения за променено предназначение на земеделски земи или 
гори; 

3. всички одобрени планове за управление на защитени територии по 
Закона за защитените територии и защитени зони по Закона за биологичното 
разнообразие, респективно определените в тях режими; 

4.режимите за опазване на недвижими културни ценностти (граници, 
охранителни зони, предписания за опазване), определени по реда на Закона за 
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културното наследство. 
(3) Въз основа на анализа на информацията по ал. 1 и ал. 2, на основание чл. 

127, ал.9 от ЗУТ, кметът на общината представя за приемане от Общинския съвет 
ежегоден доклад за изпълнението на ОУПО и прави предложения за изменение на 
плана, ако такова се налага. 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§ 1. (1) Влезлите в сила или одобрените до датата на обнародването на 

заповедта за одобряването на Общия устройствен план подробни устройствени 
планове за територията на общината запазват действието си. 
 (2)В едномесечен срок от влизането в сила на настоящите ПРАВИЛА И 
НОРМАТИВИ . Техническата служба на общината извършва преглед и анализ на 
непроцедирани проекти за подробни устройствени планове на земеделски и горски 
имоти, предназначени за промяна на предназначението им, от гледна точка на 
съответствието им с предвижданията на ОУПО и настоящите ПРАВИЛА И 
НОРМАТИВИ и издава съответни предписания за тяхното привеждане в 
съответствие. 
 (3)В шестмесечен срок от влизането в сила на настоящите ПРАВИЛА И 
НОРМАТИВИ .Техническата служба  извършва преглед и анализ на действащите 
подробни устройствени планове на населените места по отношение тяхната 
приложимост, с оглед прилагането на ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба и на 
ОУПО. 
 (4)В зависимост от резултатите от анализа по ал. 3 се определят: 

1. плановете, чието действие се потвърждава; 
2. плановете, чието действие следва да бъде спряно по съответния ред и за 

съответните населени места се изработят нови цялостни устройствени планове. 
3. планове с неприложени части, които подлежат на изменение за 

привеждане в съответствие с актуалната обстановка и нормативна уредба. 
 (5)На основание изпълнението на дейностите по ал. 3 и ал. 4,Техническата 
служба съставя програма за актуализацията на плановата основа на населените места 
и за изработване на цялостни подробни устройствени планове на териториите, 
предвидени за урбанизация в ОУПО. 
 §2. (1) В Заданието за изработване на цялостен подробен план на територията 
( по чл. 125 от ЗУТ), попадаща в Жилищни устройствени зони за застрояване с малка 
височина (Жм) се включват правилата и нормативите по чл. 8 и следните изисквания: 

1. да се предвиди свободно застрояване и по изключение – свързано застрояване в 
до два съседни УПИ; 

2. застрояването във всеки УПИ да се определи със задължителни линии на 
застрояване и задължителна височина (етажност); 
  (2) Към заданието по ал. 1 се прилагат режимите за опазване на обекти и 
територии на недвижимото културно наследство, попадащи в зоната, определени от 
компетентния орган по Закона за културното наследство. 
 §3. (1) На основание чл.17, ал.1 от Закона за културното наследство 
(ЗКН),Кметът на общината инициира пред компетентния орган и оказва съдействие за 
изпълнението на процедури по ЗКН за окончателна класификация и категоризация на 
недвижимите културни ценности в общината и определяне на конкретни режими за 
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опазването им. 
 (2)На основание чл.17, ал. 2 от ЗКН, след изпълнението на процедурите по ал.1 
Общинският съвет приема Стратегия за опазване на културното наследство на 
територията на община Черноочене. 
 (3)До изпълнението на процедурите по ал. 1 за опазване на археологическите 
ценности извън населените места и селищните образувания да се прилагат режимите 
по чл. 35 от Наредба № 7, съгласно т. 11.5.3. от Обяснителната записка към ОУПО. 
 §4. (1) Настоящите ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ са изработени на основание чл. 
104, ал. 2 от Закона за устройство на територията и са неразделна част от Общия 
устройствен план на община Черноочене и се одобряват едновременно с него. 
 (2) За неуредените с настоящите ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ въпроси, 
свързани с устройството и застрояването на територията и опазването на околната 
среда и на природното и културно наследство на община Черноочене, се прилагат 
разпоредбите на действащите закони и подзаконови нормативни документи. 
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