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Таблица I. Списък на абревиатурите и тяхното значение
Абревиатура

Значение

ADSL
GSM
MUX
PEHD
UMTS
АГРС
АД
АПМП-ГП

Асиметрична цифрова абонатна линия
Глобална система за мобилни комуникации
Мултиплекс
Полиетиленови тръби
Универсална мобилно-телекомуникационна система
Автоматични газорегулиращи станции
Акционерно дружество
Амбулатория за първична медицинска помощ – групова практика
Амбулатория за първична медицинска помощ по дентална медицина – индивидуална
практика
Амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика
Амбулатория за специализирана медицинска помощ – групова практика
Амбулатория за специализирана медицинска помощ – индивидуална практика
Бетонни комплектни трансформаторни постове
Възобновяеми енергийни източници
Водноелектрическа централа
Водоснабдяване и канализация
Високоволтова станция
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Едноличен търговец
Защитена зона
Защитена местност
Закон за устройство на територията
Кладенец
Клиентски енергоцентър
Кладенец
Културно наследство
Медико-дентален център
Министерство на образованието и науката
Министерство на околната среда и водите
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Мачтов трафопост
Медицински център
Национален статистически институт
Народно читалище
Обединено детско заведение
Общински детски комплекс
Дружество с ограничена отговорност
Общински план за развитие
Оперативна програма регионално развитие
Основно училище
Общ устройствен план
Общ устройствен план община
Природна забележителност
Поземлен имот
Подробен устройствен план
Регионален исторически музей
Ретранслатор

АПМПДМ-ИП
АПМП-ИП
АСМП-ГП
АСМП-ИП
БКТП
ВЕИ
ВЕЦ
ВиК
ВС
ЕООД
ЕТ
ЗЗ
ЗМ
ЗУТ
КЕИ
КЕЦ
КИ
КН
МДЦ
МОН
МОСВ
МРРБ
МТП
МЦ
НСИ
НЧ
ОДЗ
ОДК
ООД
ОПР
ОПРР
ОУ
ОУП
ОУПО
ПЗ
ПИ
ПУП
РИМ
РРТС
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РИО
Св.
СОУ
СУ
ТИЦ
ТП
ТСБ
УПИ
ФЕЦ
ЦДГ

Регионален инспекторат по образование
Свети
Средно общообразователно училище
Спортно училище
Туристически информационен център
Трансформаторни постове
Териториално статистическо бюро
Урегулиран поземлен имот
Фотоволтаична електроцентрала
Целодневна детска градина
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I.

Анализ на съществуващото положение

1. Въведение
Разработката на Проект на общ устройствен план на Община Никопол е възложена с
Договор № 113/14.04.2015 г. сключен между “ФОР РАЙС” ООД и Община Никопол.
Мотивите за възлагане на задачата са необходимостта от създаване на законовите
предпоставки за структуриране и преструктуриране на територията, определяне на
териториални приоритети за развитие, изискванията на ЗУТ за устойчива териториално –
устройствена основа за реализация на инвестиционните програми и намерения на Общината и
инвеститорите, които имат интереси свързани с територията й, както и за цялостното
подобряване на жизнената среда с опазване и развитие на природните дадености и ресурси на
територията.
Целите и приоритетите в развитието на Община Никопол, заложени в приетите и
действащи стратегически и планови документи налагат мобилизирането на целия местен
потенциал – човешки, инвестиционен, териториален за да може да се постигне търсеното
ускоряване на развитието на общината. Разширяването на урбанизираните територии се
обосновава с прилагането на по-високи стандарти за различните функционални системи и
устройствени среди. Наред с това идват възможностите и задълженията за опазване на
околната среда, възможностите за развитие на туризма (с акцент на спортния и културно –
историческия туризъм), възможностите за ефективно използване на природните ресурси,
възможностите за задоволяване на нуждите на бизнеса и др. Същите следва да бъдат доказани
и утвърдени с анализи и прогнози, свързани с изработването на нов Общ устройствен план на
общината.
Общият устройствен план на дадена община е стратегически документ от регионално
значение, а в определени случаи и в национален аспект, който дава конкретни предвиждания
за развитие на територията на общината. Той свежда всички стратегически документи от повисоко ниво на териториално ниво и фактически дава отражение на прогнозите на тези
документи върху развитието на територията на общината. Общия устройствен план се явява
ключов документ за постигане на устойчиво развитие на общината.
В резултат на желаното постигане на устойчиво развитие и на съществените промени
настъпили в социално – икономическите условия през последните години, възниква
необходимост от прилагане на качествено нови принципи и практически подходи в
устройственото планиране, които следва да отчитат:
• качествено нови условия в развитието на различните видове среди - нормативно –
правна, икономическа, социална, информационна, устройствена;
• равнопоставеност във формите на собственост;
• различни подходи при определяне цените на поземлените ресурси с използване на
пазарните критерии за търсенето и прилагането;
• възможности за инвестиционна инициатива и еднакви условия и баланс на
интересите на всички участници в устройствения процес.
Необходимостта от наличието на актуални устройствени планове на населените места и на
териториални общности се обосновава и от редица изисквания, които са заложени в условията
за финансиране на конкретните проекти и програми по линия на Националните оперативни
програми и други финансови инструменти. Едно от основните изисквания за ползване на
ресурсите по финансовия инструмент JESSICA (Съвместно европейско подпомагане за устойчиво
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развитие на градските ареали) – инициатива на Европейския съюз, Европейската инвестиционна
банка и Банката за развитие на Съвета на Европа и др. п. – е наличието на актуален общ
устройствен план. Аналогични изисквания съществуват и по отношение на проекти, свързани с
градското развитие, финансирани по Оперативна програма “Регионално развитие”.
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2. Регионални проблеми
2.1.
Пространствени проблеми
В пространствен отношение в общината са се сформирали две основни групи от
населени места базирано на релефно и морфологично разделение:
• Населени места източно от река Осъм с наличие на по-сложни релефни дадености, които
са обособили формирането на предимно компактни урбанистични структури, но с
изолирани или недобре формирани производствени такива със затруднени
комуникационни връзки;
• Град Никопол се формирал с компактна градска структура поради особеностите на
релефа, но в крайните квартали източното от града са по влиянието на свлачищни
процеси. Не се въведени мерки за защита на множеството недвижими културни
ценности по протежение на река Дунав в землището на град Никопол;
• Тангиращи река Осъм урбанистични структури в компактно териториално разположение
в предимно равнинен характер и обособени производствени зони на входно-изходните
зони на самите населени места;
• Поради непрекъснатото намаляване на населението се наблюдават 43.2% от
необитавани жилища в община Никопол, съпътствано с тенденция за увеличаване на
полезната площ на един жител. Основната част от жилищата са съсредоточени в Никопол
и Новачене, а в останалите села са равномерно разпределени.
2.2.
Икономически проблеми
В резултат на извършения анализ на местното икономическо развитие на община
Никопол, можем да определим следните проблеми:
• Малък брой предприятия на 1000 души от населението през 2012 година – 22.84;
• Ниска образованост на населението съпоставено с по-горните административни нива,
съпътствана с висока икономическа неактивност и безработица.
2.3.
Социални проблеми
В социален аспект са община Никопол има редица проблеми свързани с динамиката на
населението, трудовата заетост и възможност за реализация на пазара труда и те както следва:
• Висока смъртност, ниска раждаемост и съответно отрицателен естествен прираст на
населението в община Никопол.
• Влошена възрастова структура на населението с над два пъти по-голям дял на хората в
над трудоспособна възраст спрямо тези в подтрудоспособна възраст;
• Нисък коефициент на образованост в общината спрямо областното и националното
ниво;
• В община Никопол е налице икономическа неактивност при 15-64 годините за почти
половината (49.5%) от възрастовата група;
• В допълнение има и висока безработица (44.1%) над два пъти по-висока от областта и
над 4 при общото за страната;
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•

Средната работна заплата е ниска, което е предпоставка за „нежеланието“ за икономически активиране на хората в работоспособна възраст;

2.4.
Културни проблеми
Община Никопол има богата хилядолетна история и изключително много културно
исторически ценности на движимото и недвижимото културно наследство. Този ресурс на
територията на общината не се използва, подържа и достатъчно добре популяризира за да
привлича туристически потоци.
Културните проблеми на общината се свързват с:
• Няма регистър на обектите, местоположението им, състояние, собственост, важност,
мерки за опазване и експониране на територията на общината, поради което е
невъзможно правилното стопанисване и популяризиране.
• Липсата на структурирана информация и пълнота, както и пространствена такава на
културните обекти (с точно географско разположение/ или с номер на имот/ УПИ)
затруднява опазването на този вид ценности;
• Липсват въведени устройствени мерки за опазване на културното наследство, както и
осигуряването на достъп до тях.
• Общината разполага с читалища и спортни обекти във всяко населено място, а тяхна
функция все повече се застрашава от намаляващото население. Целесъобразно е
обвързването на културното наследство и туристически информационните дейности да
бъдат обвързвани с този ресурс.
2.5.
Екологични проблеми
В общината е със слаборазвита канализационната мрежа, завършващите елементи като
пречиствателните станции напълно отсъстват, което носи негативни последици върху
околоградските територии и водоизточници, както и множеството защитени територии на
птици и хабитатите източно от река Осъм.
2.6.
Комуникационни проблеми
Община Никопол има разнообразна транспортно-инфраструктурна обезпеченост
изразяваща се във ферибот, пристанище, крайдунавски второкласни пътища, ж.п. гара
Черковица, регионално депо на междуобщинско сдружение „регион Левски“, която има
регионално значение.
Община покрива потребностите си от водни количества, както за питейно битови, така и за
хидромелиоративни дейности.
Основните проблеми са:
• Лошо състояние на водопроводната мрежа. Наблюдават се приблизително 50% загуби от
добитите водни количества, което основни се дължи на остарявалата водопроводна
мрежа от етернитови тръби – разпространена във всички землища – общо 78.3%;
• Няма изградена пречиствателна станция за отпадни води и канализационна мрежа в
населените места;
• Лошо състояние на пътната мрежа при четири от пет пътни участъка с вероятна
рехабилитация през периода 2014-2020 година;
• Почти 1/10 от жилищата в община Никопол имат компютър и достъп до интернет;
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2.7.
Други проблеми
В здравен аспект и осигуряването на медицински грижи на територията на община има
следните проблеми:
• Община Никопол разполага с МБАЛ и Медицински център общинска собственост. Броя
на леглата в лечебните заведения е под общото за областта и страната (с над 1 легло на
1000 души), а лекарите са два пъти малко.
• При продължаващо намаляване на населението в общината ще става все по-трудно
нормалното функциониране на лечебните заведения в общината.
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3. Социално – икономически условия и проблеми
3.1.
Демография
На територията на община Никопол, както и в голяма част от общините в България са
налице трудни за преодоляване проблеми с икономически и социален характер. В резултат на
цялостното негативно демографско развитие, наблюдаваната ситуация в общината не прави
изключение от проявяващите се тенденции, характеризиращи демографското развитие в
страната.
Настоящият анализ акцентира върху състоянието на човешкия фактор в ролята на ключов
елемент за развитие на дадена територия. Анализът на основните демографски показатели 1
представлява неотменен елемент, посредством който можем да определим наблюдаваните
тенденции в развитието и да обвържем характера на протичащите демографски процеси с
възможностите за развитие на територията.
Наблюдаваният основно негативен темп на демографските процеси на национално ниво,
се проявява и на по-ниските териториални нива в страната - регионално 2, областно, общинско.
Неблагоприятните процеси на обезлюдяване, застаряване, стеснена репродуктивна нагласа и
нестабилна социална сигурност на населението, съпътстват развитието на голяма част от
териториалните единици в страната. Особено тревожно се явява, че успоредната проява на тези
негативни процеси ще окаже цялостен неблагоприятен ефект върху демографското развитие на
голяма част от териториалните единици в страната.
Отчетените стойности на показателите, характеризиращи динамиката на населението,
раждаемостта, смъртността, естествения и механичен прираст в община Никопол, свидетелстват
че изследваната територия не прави изключение от негативната тенденция на демографско
развитие в страната.
Всички данни, използвани при разработването на настоящия анализ са предоставени от
Общинска администрация и от официални публикации на Националния статистически институт
/НСИ/.
3.1.1. Брой и гъстота на населението
По данни от последното преброяване на населението, към 01.02.2011 г. в община
Никопол живеят 9 305 д., от които 4 606 д. /49,5%/ мъже и 4 699 д. /50,5%/ жени. Посоченият
брой население на местно ниво формира 3,4% от жителите на област Плевен, 1,1% от населението на Северозападен район от ниво 2 и 0,1% от това на национално ниво.
В периода между последните две преброявания през 2001 и 2011 г., жителите на община
Никопол намаляват с 4 351 д., равняващи се на спад в порядъка на 31,9% - от 13 656 д. към
01.03.2001 г., на 9 305 д. към 01.02.2011 г. Посочената относителна стойност в динамиката на населението, отрежда на общината по-тревожна позиция спрямо тази за България /-7,1%/, за
Северозападен район от ниво 2 /-18,3%/ и за област Плевен /-13,5%/.
Таблица 3.1.1.1. Динамика на населението в периода 2001-2014 г.
Брой на населението към:

България
Северозападен район
Област Плевен

Прираст /%/

Прираст /%/

01.03.2001 г.

01.02.2011 г.

31.12.2014 г.

2001-2011 г.

2001-2014 г.

7 928 901
1 037 369
311 985

7 364 570
847 138
269 752

7 202 198
797 142
255 749

- 7,1%
- 18,3%
- 13,5%

- 9,2%
- 23,2%
- 18,0%

Брой и гъстота на населението, раждаемост, смъртност, естествен и механичен прираст, полово-възрастова,
етническа, конфесионална, образователна структура на населението.
2
Регионално - район от ниво 2
1
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Община Никопол

13 656

9 305

8 684

- 31,9%

- 36,4%

Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
В периода 01.03.2001 г. - 31.12.2014 г. населението на общината намалява с 4 972 д.,
които формират отрицателен прираст в порядъка на 36,4%. Посоченият относителен прираст се
отличава с по-неблагоприятна стойност спрямо тази за страната, за района от ниво 2 и за
областта.
Наблюдаваната негативна тенденция на намаление в броя на жителите в общината в
периода 2000-2011 г., продължава и понастоящем. Според последните статистически данни за
протичащите демографски процеси в страната, в периода 01.02.2011 - 31.12.2014 г.,
населението на община Никопол намалява с 621 д., които се равняват на 6,7%.
Към 31.12.2014 г. броят на жителите в общината е в порядъка на 8 684 д., в т.ч. 4 308 д.
/49,6%/ мъже и 4 376 д. /50,4%/ жени. Броят на населението на общината към посочената дата
формира 3,4% населението на област Плевен /255 749 д./, 1,1% от населението на
Северозападен район /797 142 д./ и 0,1% от това на страната /7 202 198 д./.
Важен момент от демографския анализ, е определяне мястото на общината сред 11-те
общини в област Плевен по показателя „брой население“. Към 31.12.2014 г. броят на жителите
на местно ниво /8 684 д./ отрежда на община Никопол девето място в структурата на
населението на областно ниво. С по-малък брой население към разглежданата дата, се
отличават само общините Искър /6 474 д./ и Пордим /5 963 д./.
С цел очертаване на проявяващата се тенденция в демографското развитие на местно
ниво, динамиката в броя на населението следва да се проследи за достатъчно дълъг времеви
период. Представената фигура проследява броя на жителите на община Никопол към датите на
всички преброявания на населението в страната, извършени в периода 1934-2011 г.
Броят на населението се характеризира с постепенен ръст в периода до 1946 г., като към
31.12.1946 г. се отчита най-голям брой жители за периода - 26 301 д. Към датата на следващото
преброяване /1.12.1956 г./, жителите на общината са в порядъка на 23 939 д., т.е. намалението
в броя на населението между двете последователни преброявания от 1946 и 1956 г. /10
годишен период/ е в порядъка на 2 362 д., равняващи се на спад от 9,0%.
В периода между следващите шест преброявания /1965-2011 г./ населението на
общинско ниво продължава да намалява, като към последното преброяване /1.02.2011 г./
жителите на община Никопол достигат най-ниска стойност за разглеждания 77 годишен период
- 9 305 д. Намалението в броя на населението между годината с най-голям брой жители
/31.12.1946 г. - 26 301 д./ и годината, отличаваща се с най-ниска стойност на показателя
/1.02.2011 г. - 9 305 д./, е в порядъка на 16 996 д., равняващи се на 64,6%.
Фиг. 3.1.1.1. Динамика на населението на община Никопол по преброявания за периода 19342011 г.
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* Посочените данни в периода 1934-1965 г. отговарят на показателя ,,налично население‘‘.
Данните в периода 1965-2011 г. се отнасят до показателя ,,постоянно население‘‘ към датата на
проведеното преброяване.
Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Намалението на населението следва да се проследи от гледна точка на абсолютния и
относителен прираст. В периода 2001-2014 г. броят на жителите намалява с 4 972 д., равняващи
се на 36,4%.
В посочения период се разглежда броят на населението към:
‐ 01.03.2001 г. - предпоследно преброяване на населението в страната;
‐ 31.12.2007 г. - реперна година /членство на България в Европейския съюз/;
‐ 01.02.2011 г. - последно преброяване на населението;
‐ 31.12.2014 г. - последни налични статистически данни.
В периода между предпоследното преброяване през 2001 г. и годината на членство на
България в ЕС /2007 г./, жителите на община Никопол намаляват с 2 392 д., които се равняват на
спад от 17,5%. В периода 31.12.2007 г. - 01.02.2011 г. населението на местно ниво намалява със
17,4% /1 959 д./ - от 11 264 д. към 31.12.2007 г., на 9 305 д. към 01.02.2011 г. В резултат на
протичащите неблагоприятни демографски процеси на територията на общината, броят на
населението продължава да намалява като в периода между последното преброяване и
последните статистически данни за протичащите демографски процеси, отчетеният спад е в
порядъка на 621 д., равняващи се на 6,7%.
Фиг. 3.1.1.2. Относителен прираст на населението на община Никопол в периода 2007-2014 г. /в
ляво/
Фиг. 3.1.1.3. Абсолютен прираст на населението на община Никопол в периода 2007-2014 г. /в
дясно/
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Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Важен структурен елемент на демографския анализ представляват териториалните
особеностите в разпределението на населението по населени места. Към 01.02.2011 г. с найголям брой жители се отличава общинският център - гр. Никопол /3 186 д./ и селата: Новачене
/1 196 д./, Муселиево /762 д./, Въбел /740 д./, Дебово /588 д./, Драгаш войвода /573 д./. Наймалък брой население към разглежданата дата е отчетен за с. Жернов /100 д./ и с. Евлогиево
/104 д./.
В периода между последните две преброявания, броят на населението намалява на
територията на всички 14 населени места в община Никопол. С най-тревожна стойност на
относителния прираст на населението се отличават селата: Санадиново /-48,6%/, Лозица /42,2%/, Евлогиево /-41,6%/, Жернов /-40,5%/. Поради малкия брой жители на селата Евлогиево
и Жернов, посочените относителни стойности се равняват на спад в броя на населението
съответно със 74 и 68 д.
В разглеждания период, с най-висока отрицателна стойност на намаление в броя на
населението се отличава гр. Никопол /-1 326 д./ и селата Новачене /-458 д./, Драгаш войвода /359 д./, Санадиново /-336 д./.
В периода между последните две преброявания, населението на общинския център - гр.
Никопол намалява с 1 326 д. /29,4%/ - от 4 512 д. към 01.03.2001 г., на 3 186 д. към 01.02.2011 г.
Отчетеният брой на жителите на гр. Никопол към датата на последното преброяване, формира
34,2% от населението на общината, при стойност от 65,8% /6 119 д./ за територията на
останалите 13 населени места от селски тип. Следователно, съотношението между градското и
селското население в община Никопол към разглежданата дата, е в порядъка на 34,2% : 65,8% в
полза на селското население.
Таблица 3.1.1.2. Динамика на населението на община Никопол по населени места /01.03.2011 г.
- 01.02.2011 г./
Населено място

1.
2.

с. Асеново
с. Бацова махала

Брой на населението

към 01.03.2001 г.
445
653

към 01.02.2011 г.
290
471

Прираст /%/

Прираст /бр./

2001-2011 г.
- 34,8%
- 27,9%

2001-2011 г.
- 155
- 182
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

с. Въбел
с. Дебово
с. Драгаш войвода
с. Евлогиево
с. Жернов
с. Лозица
с. Любеново
с. Муселиево
гр. Никопол
с. Новачене
с. Санадиново
с. Черковица

1 155
834
932
178
168
457
313
1 026
4 512
1 654
692
637

740
588
573
104
100
264
209
762
3 186
1 196
356
466

- 35,9%
- 29,5%
- 38,5%
- 41,6%
- 40,5%
- 42,2%
- 33,2%
- 25,7%
- 29,4%
- 27,7%
- 48,6%
- 26,8%

- 415
- 246
- 359
- 74
- 68
- 193
- 104
- 264
- 1 326
- 458
- 336
- 171

Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Гъстотата на населението /д/км2/ е основен показател, който разкрива характера на
протичащите демографски процеси на дадена територия. Към 01.02.2011 г. средната гъстота на
населението на община Никопол е 22,3 д/км2. Отчетената стойност е по-ниска от тази за
България /66,3 д/км2/, за Северозападен район /44,4 д/км2/ и за област Плевен /58,0 д/км2/.
Таблица 3.1.1.3. Средна гъстота на населението към 01.02.2011 г. /данни от последното
преброяване/ и промяна в стойностите на показателя към 31.12.2014 г.
Територия
/км2/

България
Северозападен район
Област Плевен
Община Никопол

111 001,9
19 070,3
4 653,3
416,6

Население - брой

01.02.2011 г.
7 364 570
847 138
269 752
9 305

31.12.2014 г.
7 202 198
797 142
255 749
8 684

Гъстота на населението
/д/км2/
01.02.2011 г. 31.12.2014 г.
66,3
64,9
44,4
41,8
58,0
55,0
22,3
20,8

Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Намалението в броя на жителите на общината в периода 01.02.2011 г. - 31.12.2014 г.,
води до промяна и в гъстотата на населението, която към 31.12.2014 г. е 20,8 д/км2.
Следователно, в периода между последното преброяване и последните налични данни за
демографските процеси в страната, средната гъстота на населението в общината намалява с 1,5
д/км2.
3.1.2. Структура на населението (полова, възрастова, социална)
3.1.2.1. Раждаемост и смъртност на населението
Стойностите на показателите, разкриващи тенденциите в протичащите процеси на
раждаемост и смъртност на населението, се намират в пряка връзка от влиянието на редица
фактори със социално-икономически и демографски характер. Сред основните показатели,
анализирани в настоящия анализ, са: брой живородени деца, брой живородени брачни и
извънбрачни деца, коефициент на раждаемост, брой умирания, коефициент на смъртност.
Стойностите на тези показатели следва да се разглеждат в контекста на тяхната роля на
„пряко отражение“ на средата на живот /жизнен стандарт и качество на живот, образование,
достъп до здравеопазване, социална стабилност/, както и на особеностите на репродуктивни
нагласи на населението.
В периода 2000-2014 г. броят на живородените деца в община Никопол варира между
103 през 2000 г. /най-благоприятна стойност/ и 59 през последната разглеждана 2014 г., когато
е отчетена най-тревожна стойност на показателя. Живородените деца в общината през 2014 г.
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формират 2,6% от живородените деца в област Плевен /2 232 бр./. Отчетеният брой на
живородените на местно ниво отрежда на община Никопол девето място сред 11-те общини в
обхвата на областта. С по-неблагоприятна стойност на показателя през посочената година, се
отличават само общините Белене /39 бр./ и Пордим /47 бр./.
През отделните години в периода съотношението между живородените деца по пол
варира - години с по-голям брой живородени момчета, се редуват с години, в които броят на
живородените момичета взема превес. През 2014 г. отчетеното съотношение е в полза на
момчетата, които формират 59,3% /35 бр./ от живородените, при стойност от 40,7% /24 бр./ за
момичетата.
Фиг. 3.1.2.1. Брой живородени деца в община Никопол в периода 2000-2014 г.
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Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Особеностите на репродуктивните нагласи на населението, следва да се проследят от
гледна точка на съотношението между живородените брачни и извънбрачни деца. Делът на
живородените извънбрачни деца в община Никопол е по-висок от този на родените брачни
през 13 години в изследвания период. Изключение от наблюдаваната тенденция правят
годините 2001, когато броят на живородените брачни и извънбрачни деца е равен /по 50 бр.,
формиращи дял по 50,0%/ и 2003, когато броят на живородените брачни /44 деца/ е по-голям
от този на живородените извънбрачни /42 деца/.
През 2014 г. съотношението между брачните и извънбрачните деца е 22 бр. брачни деца,
съставляващи 37,3% от живородените на местно ниво, при 37 бр. извънбрачни деца,
формиращи дял от 62,7%.
Фиг. 3.1.2.2. Брой живородени брачни и извънбрачни деца в община Никопол в периода 20002014 г.

16/16

70

65
60

60
54
50

49

54
50 50

53

50
46

47
44

46

43

42
40

49

48
42

40
37

36
28

30

25

27

25

24

27

25
21

22

2013

2014

20

10

0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006
Брачни

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Извънбрачни

Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
В периода 2000-2014 г., коефициентът на раждаемост на населението в община Никопол
варира между 5,8‰ през 2007 г. /най-неблагоприятна стойност/ и 8,6‰ през 2009 г. /найвисока стойност/. Коефициентът на раждаемост на населението през последната изследваната
2014 г. е в порядъка на 6,7‰, като отчетената стойност е третата най-ниска стойност за
изследвания 15 годишен период. С по-неблагоприятна стойност на показателя се отличават
само годините 2007 /най-ниска стойност - 5,8‰/ и 2006 и 2010 с коефициент на раждаемост в
порядъка на 6,2%. Отчетената стойност на коефициента през 2014 г. е равна на стойността от
2003 г.
Фиг. 3.1.2.3. Коефициент на раждаемост на населението на община Никопол в периода 20002014 г.
Фиг. 3.1.2.4. Коефициент на раждаемост на населението през 2014 г. /национално ниво, ниво
район от ниво 2, областно ниво, общинско ниво/
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Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
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Коефициентът на раждаемост на населението в община Никопол през 2014 г. /6,7‰/,
отрежда на общината по-неблагоприятна позиция спрямо тази за страната /9,4‰/, за района от
ниво 2 /8,3‰/ и за областта /8,7‰/.
В изследвания период, умиранията на територията на общината варират между 213 д.
през 2012 г. и 355 д. през 2001 г., когато са отчетени съответно най-ниската и най-високата
стойност на показателя. Умиранията през 2014 г. са 224 д., които формират 4,6% от умиранията
в област Плевен /4 821 д./. Посочената стойност отрежда на общината осмо място по брой
умирания сред 11-те общини в областта. С по-ниска стойност на показателя през 2014 г. се
отличават общините Искър /156 бр./, Белене /169 бр./ и Пордим /171 бр./.
Фиг. 3.1.2.5. Умирания в община Никопол в периода 2000-2014 г.
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Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Съотношението на умиранията в общината по пол се отличава с по-голям дял на
умиранията при мъжете през почти всички години в периода 2000-2014 г. През 2014 г.
разглежданото съотношение отново отрежда по-голям дял на мъжете - 54,0% /121 д./, при
стойност от 46,0% /103 д./ за жените.
Коефициентът на смъртност на населението в община Никопол варира между 19,6‰
през 2004 г. и 26,4‰ през 2011 г. Отчетената най-неблагоприятна стойност на показателя през
2011 г. не се дължи на най-голям брой умирания, а се свързва с намаляващото средногодишно
население в общината, чийто брой се използва за изчисляване на показателя.
Коефициентът на смъртност на населението на местно ниво през 2014 г. /25,6‰/,
отрежда на общината по-неблагоприятна позиция спрямо тази за страната /15,1‰/, за
Северозападен район /19,8‰/ и за област Плевен /18,7‰/.
Фиг. 3.1.2.6. Коефициент на смъртност на населението на община Никопол в периода 2000-2014
г.
Фиг. 3.1.2.7. Коефициент на смъртност на населението през 2014 г. /национално ниво, ниво
район от ниво 2, областно ниво, общинско ниво/
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Източник: Национален статистически институт,
http://www.nsi.bg/
3.1.3. Естествен и механичен прираст на населението
Естественият прираст на населението /разликата между броя живородени и броя умрели
лица/ в община Никопол, се отличава с отрицателна стойност през всички 15 години в периода
2000-2014 г. Най-ниска отрицателна стойност е отчетена през 2013 г., когато броят на умрелите
надвишава този на живородените със 140 д. С най-тревожна стойност на естествения прираст се
отличава 2001 г., когато стойността на показателя е в порядъка на -255 д. През последната
разглеждана 2014 г. умрелите лица /224 д./ надвишават живородените /59 д./ със 165 д.
Таблица 3.1.3.1. Естествено движение на населението на община Никопол в периода 2000-2014
г.
Живородени
Умрели
Естествен
прираст

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

103
317

100
355

96
337

86
294

90
244

90
290

73
293

66
292

88
270

92
266

65
230

76
245

71
213

74
214

59
224

-214

-255

-241

-208

-154

-200

-220

-226

-182

-174

-165

-169

-142

-140

-165

Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
По-големият брой умирания спрямо броя на живородените на местно ниво, резултатира
в отрицателни стойности на коефициента на естествен прираст на населението в община
Никопол през всички 15 години в изследвания период. Най-ниска отрицателна стойност на
показателя е отчетена 2004 г., когато коефициента е в порядъка на -12,3‰, докато с найтревожна стойност се отличава 2007 г., когато стойността на показателя достига -19,8‰.
Стойността на коефициента на местно ниво през 2014 г. е -18,8‰ и отрежда на община
Никопол по-тревожна позиция спрямо тази за България /-5,7‰/, за Северозападен район /11,5‰/ и за област Плевен /-10,0‰/.
Фиг. 3.1.3.1. Коефициент на естествен прираст на населението на община Никопол в периода
2000-2014 г.
Фиг. 3.1.3.2. Коефициент на естествен прираст на населението през 2014 г. /национално ниво,
ниво район от ниво 2, областно ниво, общинско ниво/
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Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
В периода 2000-2014 г. механичният прираст на населението /разликата между броя
заселени и броя изселени лица/ в община Никопол се характеризира с отрицателна стойност
през 12 години от изследвания период. Изключение правят годините 2001, 2011 и 2014 г., когато
механичният прираст е в порядъка съответно на 21 д., 42 д. и 14 д. Отчетената стойност през
2011 г. е най-високата положителна стойност на показателя за периода. С най-неблагоприятна
стойност се отличава 2000 г., когато броят на изселените /658 д./ надвишава този на заселените
/351 д./ лица с 307 д.
Таблица 3.1.3.2. Механично движение на населението на община Никопол в периода 2000-2014
г.
Заселени
Изселени
Механичен
прираст

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

351
658

351
330

134
374

213
326

73
285

60
247

73
217

162
217

110
295

149
270

186
257

163
121

95
139

92
136

140
126

- 307

21

- 240

- 113

- 212

- 187

- 144

- 55

- 185

- 121

- 71

42

- 44

- 44

14

* От 2007 г. механичното движение на населението включва не само вътрешната миграция, а и
движението на лицата към и от страната
Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
3.1.3.1. Полово-възрастова структура на населението
По данни от последното преброяване на населението, към 01.02.2011 г.
разпределението на населението в община Никопол по пол, се отличава с по-голям брой на
жените - 4 699 д., които формират дял от 50,5% от жителите на общината, при стойност от 4 606
д. /49,5%/ за мъжете.
Към 01.02.2011 г. най-голям дял в структурата на населението на местно ниво формират
хората, попадащи във възрастовата група между 60 и 64 години - 10,4% /964 д./, следвани от
лицата на 65-69 години - 9,0% /835 д./. Броят на лицата между 0 и 4 години - 304 д., отрежда на
представителите на тази възрастова група дял от 3,3% в структурата на населението на местно
ниво, при стойност от 247 д., или 2,7% за лицата на 85+ години.
Разпределението на лицата в отделните възрастови групи по пол, се отличава с по-голям
дял на мъжете във всички възрастови групи от 0-4 години до 50-54 години включително.
Изключение прави само съотношението във възрастовата група 5-9 години, където делът на
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жените /50,1%/ е незначително по-висок от този на мъжете /49,9%/. С най-съществена разлика
се отличава превесът на мъжете на възраст между 20 и 24 години, където техният дял е 59,0%
/207 д./, при стойност от 41,0% /144 д./ за жените.
Във всички останали възрастови групи /от 55-59 години до 85+ години/, жените се
отличават с по-голям дял. Най-значителна разлика в съотношението на представителите на
отделните възрастови групи, се отчита за хората на 80-84 годишна възраст, където делът на
жените е 60,9% /273 д./, при стойност от 39,1% /175 д./ за мъжете.
Таблица 3.1.3.1.1. Полово-възрастова структура на населението на община Никопол към
01.02.2011 г.
Възраст

Общо

Мъже

Жени

% мъже

% жени

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85 +
Общо

304
375
325
411
351
361
393
425
519
504
613
726
964
835
755
749
448
247
9 305

167
187
175
220
207
191
228
228
299
273
331
354
456
361
321
333
175
100
4 606

137
188
150
191
144
170
165
197
220
231
282
372
508
474
434
416
273
147
4 699

54,9%
49,9%
53,8%
53,5%
59,0%
52,9%
58,0%
53,6%
57,6%
54,2%
54,0%
48,8%
47,3%
43,2%
42,5%
44,5%
39,1%
40,5%
49,5%

45,1%
50,1%
46,2%
46,5%
41,0%
47,1%
42,0%
46,4%
42,4%
45,8%
46,0%
51,2%
52,7%
56,8%
57,5%
55,5%
60,9%
59,5%
50,5%

Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Анализираните особености на полово-възрастовата структура на населението на община
Никопол към 01.02.2011 г. /брой и съотношение по пол на хората в отделните възрастови
групи/, са визуализирани посредством представената полово-възрастова пирамида на
населението.
Фиг. 3.1.3.1.1. Полово-възрастова пирамида на населението на община Никопол към 01.02.2011
г.
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Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Особеностите на възрастовата структура на жителите на общината по населени места, е
важен елемент на демографския анализ, посредством който можем да очертаем
съществуващите дисбаланси между броя на населението в отделните възрастови групи в
рамките на общината. Населените места в общината, които се характеризират с поблагоприятна възрастова структура /по-голям брой население на възраст между 0 и 14 години/,
са общинският център гр. Никопол /437 д./ и селата: Новачене /149 д./, Муселиево /82 д./,
Дъбово /68 д./, Драгаш войвода /67 д./, които се отличават със значително по-малък брой на
лицата в разглежданата възрастова група.
Сред селата, характеризиращи се с влошена възрастова структура /неблагоприятно
съотношение между лицата на 0-14 години и тези на 70 и повече години, се отличават:
Таблица 3.1.3.1.2. Населени места с влошена възрастова структура
Население на 0-14 години
Население на 70 и повече
Населено място
/брой/
години /брой/
с. Асеново
11
115
с. Евлогиево
3
46
с. Жернов
12
26
с. Лозица
4
110
с. Любеново
8
88
Анализираните особености на възрастовата структура по населени места, свидетелстват
за наблюдаваната тенденция на застаряване на населението на територията на някои села в
общината както и за заплахата от тяхната бъдеща депопулация.
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Таблица 3.1.3.1.3. Възрастова структура на населението в община Никопол по населени места към 01.02.2011 г.
Населени места

Общо

Община Никопол
/общо/

9 305

1.

с. Асеново

2.

Възраст
0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 +

304

375

325

411

351

361

393

425

519

504

613

726

964

835

2 199

290

6

2

3

4

14

9

6

6

11

17

21

20

31

25

115

с. Бацова махала

471

14

27

16

18

21

22

26

16

20

30

37

25

38

45

116

3.

с. Въбел

740

10

13

15

25

13

17

20

28

42

44

53

39

90

92

239

4.

с. Дебово

588

27

21

20

25

13

22

24

26

22

25

36

50

58

62

157

5.

с. Драгаш войвода

573

21

23

23

23

19

18

26

24

35

26

41

41

59

58

136

6.

с. Евлогиево

104

1

2

-

2

1

4

3

3

4

4

8

6

10

10

46

7.

с. Жернов

100

1

4

7

6

3

2

4

9

5

1

5

10

7

10

26

8.

с. Лозица

264

1

1

2

5

6

1

3

9

6

9

17

20

40

34

110

9.

с. Любеново

209

-

3

5

6

3

4

7

6

7

12

10

19

19

20

88

10.

с. Муселиево

762

26

29

27

38

40

18

21

37

43

48

47

62

52

64

210

11.

гр. Никопол

3 186

131

171

135

172

149

180

184

165

188

190

220

300

328

221

452

12.

с. Новачене

1 196

45

55

49

48

46

42

48

56

73

60

69

79

126

117

283

13.

с. Санадиново

356

6

9

10

20

6

5

9

17

30

18

16

16

42

35

117

14.

с. Черковица

466

15

15

13

19

17

17

12

23

33

20

33

39

64

42

104

Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg
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Възрастовата структура на населението следва да се проследи и от гледна точка на
разпределението на жителите на общината в под, във и над трудоспособна възраст. Към
01.02.2011 г. лицата в трудоспособна възраст в община Никопол заемат първо място в
структурата на населението с дял от 48,5% /4 513 д./. На второ място се нареждат хората в над
трудоспособна възраст, чийто дял е в порядъка на 39,9%, които се равняват на 3 714 д. от
жителите на местно ниво. Особено тревожно се явява, че отчетеният дял на лицата в над
трудоспособна възраст на местно ниво е само с 8,6 процентни пункта по-нисък от дела на лицата
в трудоспособна възраст.
Към разглежданата дата с най-нисък дял в структурата на населението се отличават
лицата в под трудоспособна възраст - 11,6% /1 078 д./.
Таблица 3.1.3.1.3. Население под, във и над трудоспособна възраст в община Никопол към
01.02.2011 г.
Население /брой/
Структура /%/
Под трудоспособна възраст
1 078
11,6%
В трудоспособна възраст
4 513
48,5%
Над трудоспособна възраст
3 714
39,9%
Общ брой население
9 305
100,0%
Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
В резултат на намалението в броя на жителите на общината в периода 01.02.201131.12.2014 г., се отчита промяна в дела и на трите категории население. В посочения период,
лицата в под трудоспособна възраст нарастват до 12,2% от жителите на местно ниво. Делът на
хората в над трудоспособна възраст също бележи ръст и достига 40,2%.
Таблица 3.1.3.1.4. Население под, във и над трудоспособна възраст в община Никопол към
31.12.2014 г.
Население /брой/
Структура /%/
Под трудоспособна възраст
1 061
12,2%
В трудоспособна възраст
4 136
47,6%
Над трудоспособна възраст
3 487
40,2%
Общ брой население
8 684
100,0%
Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Към 31.12.2014 г. отчетеният дял на жителите в трудоспособна възраст на местно ниво
/47,6%/ се отличава със значително по-ниска стойност от средната за България /61,1%/.
3.1.3.2. Етническа и конфесионална структура на населението
Данните за етническата и конфесионалната структура на населението отразяват
самоопределението на лицата, участвали в преброяването на населението от 2011 г. Въпросите
за етническата и конфесионална принадлежност са право на личен избор на преброявания дали
да посочи етническата и конфесионалната група, към които се самоопределя.
По данни на НСИ, отговор на въпроса за етническата си принадлежност са дали 8 267 д.,
или 88,8% от населението на местно ниво към 01.02.2011 г. /9 305 д./. Отчетената стойност е пониска от средната за област Плевен, където отговорилите лица /240 265 д./ формират 89,1% от
населението на областно ниво /269 752 д./.
Най-голям дял от населението се самоопределя към българската етническа група - 71,4%
или 5 901 д. от отговорилите. Отчетеният дял е по-нисък от средния за страната /84,8%/ и за
областта /91,4%/. Турската етническа група заема второ място с 26,0%, равняващи се на 2 152 д.
от лицата отговорили на въпроса за своята етническа принадлежност. Посочената относителна
стойност за община Никопол, е по-висока от тази за България /8,8%/ и за област Плевен /3,6%/.
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Трето място по получени отговори заемат лицата, които са се самоопределили към ромската
етническа група - 1,7% /144 д./. Посочените три етнически групи /българска, турска и ромска/
формират 99,1% от получените отговори на въпроса за етническата структура на населението в
община Никопол.
Таблица 3.1.3.2.1. Етническа структура на населението към 01.02.2011 г.
Етническа група /%/

България
Област Плевен
Община Никопол

Българска
84,8%
91,4%
71,4%

Турска
8,8%
3,6%
26,0%

Ромска
4,9%
4,1%
1,7%

Друга
0,7%
0,3%
0,3%

Не се самоопределят
0,8%
0,5%
0,5%

Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Броят на лицата, участвали в преброяването на населението през 2011 г. и дали отговор
на въпроса за своето вероизповедание, е 6 642 д., формиращи 71,4% от жителите на общината.
Първо място сред получените отговори формират лицата, които изповядват източноправославно
вероизповедание - 64,5% /4 285 д./, следвани от хората заявили, че изповядват мюсюлманско
вероизповедание - 15,0% /999 д./. Трето място по брой получени отговори заемат лицата, които
не се самоопределят - 8,9% /592 д./.
Фиг. 3.1.3.2.1. Конфесионална структура на населението в община Никопол към 01.02.2011 г.

8.9
8.4

0.1

15.0
64.5
0.3
2.8

Източноправославно
Мюсюлманско
Не се самоопределят

Католическо
Друго

Протестантско
Нямат

Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
3.1.3.3. Образователна структура на населението
Към 01.02.2011 г. лицата на седем и повече навършени години в община Никопол са 8 843
д. Най-голям дял сред тях са със завършено основно образование - 38,2% /3 379 д./, следвани от
лицата със средно образование - 34,3% /3 037 д./. Делът на хората в разглежданата възрастова
група със завършено основно образование в общината, е по-висок от този за страната /23,1%/ и
за областта /24,5%/, докато делът на лицата със средно образование на местно ниво, е по-нисък
от този за България /43,4%/ и за област Плевен /45,8%/.
Към разглежданата дата, лицата на седем и повече навършени години с висше
образование формират 6,5%, равняващи се на 575 д. от жителите на общината, попадащи в
изследваната възрастова група. Лицата със завършено начално образование се равняват на
14,2% /1 252 д./, като отчетеният относителен дял отрежда на общината по-тревожна позиция
спрямо тази за страната и за областта.
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Таблица. 3.1.3.3.1. Население на 7 и повече навършени години по степен на завършено образование към 01.02.2011 г.

България
Област Плевен
Община Никопол

Висше

Средно

Основно

Начално

Незавърше
но начално

Никога не
посещавали
училище

Дете*

19,6%
16,1%
6,5%

43,4%
45,8%
34,3%

23,1%
24,5%
38,2%

7,8%
7,7%
14,2%

4,8%
4,7%
4,9,%

1,2%
1,1%
1,7%

0,2%
0,2%
0,2%

/*деца на 7 навършени години, които още не са тръгнали на училище/
Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Важен показател, характеризиращ особеностите на образователната структура, е
грамотността на населението. Според данни от последното преброяване, към 01.02.2011 г. броят
на грамотните лица на девет и повече навършени години в общината е 8 492 д., които формират
97,6% от жителите на общината в тази възрастова група /8 704 д./. По-голям дял в структурата на
грамотните лица, са жени - 50,4% /4 277 д./, при стойност от 4 215 д., или 49,6% за грамотните
мъже.
Отчетеният дял на неграмотните лица на девет и повече навършени години в община
Никопол - 2,4% /212 д./, е по-висок от средния за област Плевен /1,6%/ и отрежда на общината
второ място по дял на неграмотните лица сред 11-те общини в областта. С по-висока стойност се
отличава само община Долни Дъбник, където неграмотните лица формират 4,1% от хората в
разглежданата възрастова група.
Фиг. 3.1.3.3.2. Грамотност на населението на 9 и повече навършени години към 01.02.2011 г.
120.0%
100.0%

98.4%

98.3%

97.6%

80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
1.7%
0.0%

България

1.6%
Област Плевен
Грамотни

2.4%
Община Никопол

Неграмотни

Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Разпределението на неграмотните лица по пол в общината, се отличава с по-високия дял
на неграмотните жени - 66,0% /140 д./, при стойност от 34,0% /72 д./ за неграмотните мъже на
девет и повече навършени години към 01.02.2011 г.
Разпределението на грамотните лица по местоживеене отрежда на гр. Никопол
/единствения град в общината/ 32,7% /2 778 д./ от грамотните лица на местно ниво, при
стойност от 67,3% /5 714 д./ за грамотните лица на девет и повече навършени години на
територията на останалите 13 населени места от селски тип в община Никопол.
3.1.4. Тенденции на развитие
В резултат на извършения демографски анализ, можем да направим следните изводи за
наблюдаваната демографска ситуация в община Никопол:
• В периода между последните две преброявания от 2001 и 2011 г., жителите на общината
намаляват с 4 351 д., формиращи отрицателен прираст в порядъка на 31,9% - от 13 656 д.
към 01.03.2001 г., на 9 305 д. към 01.02.2011 г. Посочената относителна стойност за
периода, е по-неблагоприятна от средната за страната /-7,1%/, за района от ниво 2 /26/26

•

•

•

•

•

•

•

•

18,3%/ и за областта /-13,5%/. В резултат на продължаващата негативна тенденция в
динамиката на населението, в периода между последното преброяване /данни към
01.02.2011 г./ и последните данни за протичащите демографски процеси /31.12.2014 г./,
населението на общината намалява с 621 д., или с 6,7%;
В периода 2000-2014 г. броят на живородените деца на територията на общината варира
между 59 бр. и 103 бр., отчетени съответно през годините 2014 и 2000 г. Броят на
живородените през последната изследвана 2014 г. съставлява 2,6% от живородените
деца в областта и отрежда на община Никопол девето място сред 11-те общини в област
Плевен. Коефициентът на раждаемост на населението в общината през 2014 г. е в
порядъка на 6,7‰ като отчетената стойност е по-ниска от средната за България /9,4‰/, за
Северозападен район /8,3‰/ и за област Плевен /8,7‰/;
Броят на умиранията в общината варира между 213 д. и 355 д., отчетени съответно през
2012 и 2001 г. Умиранията в община Никопол през 2014 г. са 224 бр., които съставляват
4,6% от умиранията на областно ниво и отреждат на общината осмо място по брой
умирания сред 11-те общини в област Плевен. Коефициентът на смъртност на
населението на местно ниво през 2014 г. е 25,6‰, като посочената стойност е по-висока
от средната за страната /15,1‰/, за Северозападен район /19,8‰/ и за област Плевен
/18,7‰/;
Естественият прираст на населението на община Никопол се отличава с отрицателна
стойност през всички 15 години в периода. Най-неблагоприятна стойност на показателя е
отчетена през 2001 г., когато прирастът на населението е -255 д. През последната
разглеждана стойността на показателя е в порядъка на -165 д. /при 59 д. живородени и
224 д. умрели/. Коефициентът на естествен прираст на населението на местно ниво през
2014 г. /-18,8‰/ се отличава с по-неблагоприятна позиция от тази за страната /-5,7‰/, за
района от ниво 2 /-11,5‰/ и за областта /-10,0‰/;
Механичният прираст на населението се характеризира с положителна стойност през три
години в периода /2001, 2011 и 2014 г./, когато стойността на показателя е в порядъка на
21 д., 42 д. и 14 д. Най-неблагоприятна стойност на прираста е отчетена през 2000 г. /-307
д./;
Към 01.02.2011 г. най-голям дял във възрастовата структура на населението на местно
ниво формират лицата на възраст 60-64 години - 10,4%, които се равняват на 964 д.
Лицата на възраст 0-4 години, са 304 д., или 3,3% от жителите на общината, при стойност
от 247 д., равняващи се на 2,7% за лицата на 85+ години;
Анализираните особености на възрастовата структура на населението, разкриват
влошената демографска ситуация в някои населени места в общината. По данни от
последното преброяване, с най-тревожни стойности на съотношението между лицата на
0-14 г. и на 70 + години, се отличават селата: Асеново, Евлогиево, Жернов, Лозица,
Любеново;
По време на последното преброяване, най-голям дял от лицата отговорили на въпроса за
своята етническа принадлежност са се самоопредели към българската етническа група 71,4% /5 901 д./. На второ място се нареждат лицата, самоопределили се към турската
етническа група с дял 26,0% /2 152 д./ от отговорилите. Представителите на ромската
етническа група формират 1,7% /144 д./ от получените отговори на въпроса за
етническата структура на населението;
Най-голям дял в конфесионалната структура на населението на община Никопол към
01.02.2011 г., заемат лицата, изповядващи източноправославно вероизповедание - 64,5%
/4 285 д./ от получените отговори. Следващо място заемат лицата, които са се
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самоопределили към мюсюлманското вероизповедание - 15,0% /999 д./. Лицата, които са
заявили, че не се самоопределят се нареждат на трето място с 8,9% /592 д./;
• Водещо място в образователната структура на населението на седем и повече навършени
години към 01.02.2011 г. в общината, заемат лицата със завършено основно образование
- 38,2% /3 379 д./. Посоченият дял на местно ниво, е по-висок от средния за България
/23,1%/ и за областта /24,5%/. Делът на лицата със завършено начално образование 14,2%, равняващи се на 1 252 д., също отрежда на община Никопол по-неблагоприятна
позиция спрямо тази за страната и за областта;
• Към 01.02.2011 г. съотношението между грамотните и неграмотните лица на девет и
повече навършени години в общината, е в порядъка на 97,6% : 2,4%. Отчетеният дял на
неграмотните на местно ниво, е по-висок от средния за област плевен /1,6%/ и отрежда
на община Никопол второ място по дял на неграмотните на областно ниво.
3.2.
Структура на заетостта
• Икономическа активност на населението
Икономически активните лица 3 на територията на община Никопол към 01.02.2011 г., са в
порядъка на 2 693 д., които се равняват на 32,4% от всички лица на 15 и повече навършени
години в общината /8 301 д./. Отчетената относителна стойност е по-ниска от средната за област
Плевен /46,6%/ с 14,0 процентни пункта и отрежда на община Никопол място сред общините в
областта, отличаващи се с тревожни стойности на съотношението между икономически
активното и неактивното население на 15 и повече навършени години на областно ниво. С понисък дял на икономически активните лица в област Плевен се отличават само общините Искър
/29,1%/, Гулянци /31,4%/ и Долна Митрополия /32,1%/.
Фиг. 3.2.1.1. Икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години към
01.02.2011 г. /брой/
Фиг. 3.2.1.2. Икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години към
01.02.2011 г. /%/
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Източник: Национален статистически институт,
http://www.nsi.bg/
Към 01.02.2011 г. мъжете формират по-голям дял в структурата на икономически
активните лица в разглежданата възрастова група - 58,2% /1 567 д./, при стойност от 41,8% /1 126
3

Всички лица на 15 и повече навършени години, които са заети и безработни.
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д./ за икономически активните жени. Жените се отличават с водещ дял в структурата на
икономически неактивните лица - 55,2% /3 098 д./, при 44,8% /2 510 д./ за икономически
неактивните мъже в разглежданата възрастова група.
Към икономически неактивните лица се включват: учащи; пенсионери; лица, ангажирани
само с домашни задължения; други неактивни. Съотношението между отделните групи
неактивни лица /най-вече между учащи и пенсионери/, е важен елемент на анализа, разкриващ
основните тенденциите в развитието на трудовия пазар в рамките на изследваната територия.
Към 01.02.2011 г., най-голям дял в структурата на икономически неактивните лица в
община Никопол заемат пенсионерите - 72,4% /4 062 д./. Отчетената относителна стойност е повисока от тази за област Плевен /66,2%/. Делът на учащите на местно ниво е 5,4% /302 д./, като
посочената относителна стойност е значително по-ниска от средната за областта /10,1%/ и
отрежда на община Никопол предпоследно място по дял учащи сред 11-те общини в област
Плевен. С по-нисък дял на учащите в структурата на неактивните се отличава само община
Гулянци /4,9%/.
Лицата, ангажирани само с домашни задължения в общината, са 616 д., които се
равняват на 11,0% от икономически неактивните лица на 15 и повече навършени години на
местно ниво.
Фиг. 3.2.1.3. Структура на икономически неактивните лица на 15 и повече навършени години
към 01.02.2011 г.

Община Никопол 5.4%

Област Плевен 10.1%

Учащи

Пенсионери

72.4%

66.2%

11.0% 11.2%

12.4% 11.3%

Лица, ангажирани само с домашни задължения

Други неактивни

Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Важна от гледна точка анализа на трудовия пазар, се явява категорията „икономическа
активност на населението на 15-64 навършени години“. Към 01.02.2011 г. населението на
общинско ниво, което попада в тази възрастова група, е 5 267 д., от които 50,5% /2 662 д./ икономически активни и 49,5% /2 605 д./ - икономически неактивни лица. Посочената
относителна стойност от 50,5% представлява т.нар. коефициент на икономическа активност на
населението в разглежданата възрастова група. Стойността на коефициента на областно ниво, е
в порядъка на 61,7% /разлика от 11,2% в полза на област Плевен/.
Съотношението на икономически активните лица на 15-64 навършени години по пол, се
отличава с по-благоприятна стойност за мъжете - 58,1% /1 546 д./, спрямо 41,9% /1 116 д./ за
икономически активните жени в разглежданата възрастова група.
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•

Заетост и безработица

Към 01.02.2011 г. броят на заетите лица на възраст между 15-64 навършени години в
община Никопол, е 1 809 д., равняващи се на 68,0% от икономически активното население в
посочената възрастова група. Коефициентът на заетост /съотношението между броя заети лица
на 15-64 навършени години и общия брой население на тази възраст/ възлиза на 34,3%.
Отчетената стойност е по-неблагоприятна от средната за област Плевен /51,2%/.
Към 01.02.2011 г. безработните лица в община Никопол /853 д./ формират дял от 32,0% в
структурата на икономически активното население на 15-64 годишна възраст на местно ниво.
Посочената относителна стойност, изразяваща съотношението между броя безработни лица и
броя икономически активно население на 15-64 навършени години, представлява т.нар.
коефициент на безработица на населението. Отчетената стойност е по-висока от средната за
област Плевен, където коефициентът на безработица към разглежданата дата, е в порядъка на
17,1%. Отчетеният коефициент на местно ниво, отрежда на община Никопол първо място по
безработица сред 11-те общините в областта.
С по-голям дял в структурата на заетите лица в разглежданата възрастова група по пол, се
отличават мъжете - 57,1% /1 033 д./, при 42,9% /776 д./ за заетите жени.
Важен елемент на извършвания анализ на трудовия пазар, се явява разпределението на
заетите лица по класове икономически дейности. Към 01.02.2011 г. най-голям дял заемат
заетите в „Селско, горско и рибно стопанство“ 4 - 21,2% /384 д./ от всички заети на 15-64
навършени години в общината. На следващо място се нареждат заетите в икономическа дейност
,,Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” 5 - 18,1% /328 д./, следвани от лицата заети в
„Държавно управление“ 6 - 14,8% /268 д./. От друга страна, с най-малък дял в структурата на
заетите лица, се отличават заетите в „Култура, спорт и развлечения“ 7 - 0,3% /5 д./, „Дейности на
домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство
на стоки и услуги за собствено потребление“ 8 - 0,4% /7 д./ и „Операции с недвижими имоти“ 9 0,5% /9 д./.
Фиг. 3.2.1.1.1. Заети лица на 15-64 навършени години в община Никопол по класове
икономически дейности към 01.02.2011 г.
Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани …
Други дейности
Култура, спорт и развлечения
Хуманно здравеопазване и социална работа
Образование
Държавно управление
Административни и спомагателни дейности
Професионални дейности и научни изследвания
Операции с недвижими имоти
Финансови и застрахователни дейности
Създаване и разространение на информация и творчески продукти; …
Хотелиерство и ресторантьорство
Транспорт, складиране и пощи
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети
Строителство
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и…
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и…
Преработваща промишленост
Добивна промишленост
Селско, горско и рибно стопанство

7
34
5
79
138
268
31
18
9
18
12
67
86
328
68
35
14
185
17
384

Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Сектор “А” по КИД - 2008
Сектор „|G“ по КИД - 2008
6
Сектор „О“ по КИД - 2008
7
Сектор „R“ по КИД - 2008
8
Сектор „Т“ по КИД - 2008
9
Сектор „L“ по КИД - 2008
4
5
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По данни на Дирекция „Бюро по труда“ - гр. Никопол, регистрираните безработни лица на
територията на община Никопол към 31.12.2013 г. са 1 173 д., а равнището на безработица на
местно ниво към посочената дата, е в порядъка на 44,1%.
Към 31.12.2013 г. най-голям дял в структурата на регистрираните безработни лица по
степен на завършено образование, заемат лицата със средно образование - 51,5% /604 д./,
следвани от тези в категория „начално и по-ниско образование“ - 24,6% /288 д./. Безработните
висшисти към разглежданата дата са 31 д., които формират 2,6% от регистрираните безработни
лица в общината.
Структурата на безработните лица по пол се отличава с по-благоприятна позиция на
безработните жени, които към края на 2013 г. формират 42,8% /502 д./ от безработните на
местно ниво, при стойност от 57,2% /671 д./ за регистрираните безработни мъже.
Броят на регистрираните безработни лица в общината към 31.12.2014 г. /1 165 д./ бележи
спад спрямо броя отчетен към края на предходната 2013 г. Отчетеното намаление е в порядъка
на 8 д., които се равняват на 0,7%. Равнището на безработица също намалява като към
31.12.2014 г. достига стойност от 43,8%.
Лицата със завършено средно образование запазват своя водещ дял в структурата на
безработните по степен на завършено образование - 48,0% /558 д./ от регистрираните
безработни лица в община Никопол. Отчетената стойност на дела безработни със завършено
средно образование бележи спад спрямо дела, констатиран към 31.12.2013 г. От друга страна, в
посочения период се отчита ръст на регистрираните безработни лица с начално и по-ниско
образование, чийто дял към края на 2014 г. е 27,5% /320 д./.
Към 31.12.2014 г. делът на регистрираните безработни жени - 47,2% /550 д./ остава понисък от този на безработните мъже - 52,8% /615 д./.
3.2.1. Структура по отрасли
Логично в следствие на териториалното разположение на 65.8% от населението на
общината в селата, то и по-голям дял от общото население да са заети със селско и горско
стопанство (21.2%). Това е „за сметка“ на заетите в добивна и преработваща промишленост
(13.9%), а не на услуги и търговия. Това разпределение най-ясно се отличава при съпоставяне с
областно и национално ниво (Фиг. 3.2.1.1.).
Фиг. 3.2.1.1. Заети лица на 15 - 64 навършени години по отрасли и административни нива
(01.02.2011 година)
Заети лица на 15 - 64 навършени години по отрасли и административни нива
(01.02.2011 година)
Селско и горско

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Добивна и преработваща

Строителство

Търговия и услуги

Други

Конфиденциали

3.0%

2.5%

2.3%

61.8%

59.7%

58.5%

6.9%

5.5%

3.8%
13.9%

23.1%
5.2%

25.4%

България

Област Плевен

6.8%

21.2%
Обшина Никопол

Източник: НСИ – Преброяване на населението 01.02.2011 година
Налице е тенденция на увеличаване на относителния дял на наетите със селско и горско
стопанство, добивна и преработваща промишленост и съответно намаляване на търговията и
услугите (Фиг. 3.2.1.2.).
Фиг. 3.2.1.2. Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение
по икономически дейности в община Никопол към 31.12. (2008-2012 година)
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Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение по
икономически дейности в община Никопол към 31.12. (2008-2012 година)
Селско и горско

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Добивна и преработваща

9%

Търговия и услуги

13%

1.6%

1.8%

46.3%

56.7%

Други

Конфиденциали

7%
2.1%

5%
2.4%

54.4%

55.9%

49.7%

10%
2.4%

9.3%

12.7%

10.6%

16.9%

5.2%
22.9%

26.8%

24.5%

26.9%

2008

2009

2010

2011

2012

26.4%

Източник: ТСБ към 31.12. (2008-2012 година)
3.2.2. Структура по сектори на дейност
При преброяване на населението през 2011 година разпределението на заетите в община
Никопол е сходно с областното и националното ниво в почти всички сектори с изключение на
селско и горско стопанство (21.2%), преработващата промишленост (10.2%) и държавно
управление (14.8%) (Фиг.3.2.2.1.), както и цялостно за създаване и разпространяване на
информация, финансови и застрахователни дейности, операции с недвижими имоти,
професионални дейности и административни и спомагателни дейности (Фиг.3.2.2.1.).
Фиг.3.2.2.1. Заети лица на 15 - 64 навършени години по класове икономически дейности и административни нива (01.02.2011 година)
Заети лица на 15 - 64 навършени години по класове икономически дейности и
административни нива (01.02.2011 година)
Селско, горско и рибно стопанство
Преработваща промишленост
ВиК услуги, управление на отпадъци и възстановяване
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Хотелиерство и ресторантьорство
Финансови и застрахователни дейности
Професионални дейности и научни изследвания
Държавно управление
Хуманно здравеопазване и социална работа
Други дейности

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1.5%
4.6%
5.6%
7.7%
3.7%
3.8%

Добивна промишленост
Производство и разпределение на енергия
Строителство
Транспорт, складиране и пощи
Създаване и разпространение на информация
Операции с недвижими имоти
Административни и спомагателни дейности
Образование
Култура, спорт и развлечения

0.3%
4.4%
7.6%

4.9%
5.8%

1.2%
5.9%
6.9%
9.4%
3.4%
2.5%
3.4%
5.3%

14.8%
1.7%
1.0%
3.7%
4.8%

18.6%

18.1%

18.1%

5.5%
1.4%

3.8%
1.9%
10.2%

6.9%
1.3%
19.7%

22.2%

5.2%

6.8%

България

Област Плевен

21.2%
Община Никопол

Източник: НСИ – Преброяване на населението 01.02.2011 година
В община Никопол е налице плавно увеличаване на средната годишна заплата, като найголяма „тежест“ за това има аграрен сектор с най-бързо нарастване (дори и в контекста на
32/32

световната икономическа криза – 2008-2010), за разлика от услуги и преработваща промишленост (Фиг. 3.2.2.2.).
Фиг. 3.2.2.2. Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в община Никопол 31.12. (2008-2012 година)

10000

Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в община Никопол 31.12. (2008-2012 година)
Общо
Аграрен
Индустрия
Услуги

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000

8494

7612
5322
5086

6146

6317

5182

5519
5356

5069
5019

4918
4708

4605

2008

2009

2010

6342

5727

5729

5365

4839

4253
2011

2012

Източник: ТСБ към 31.12. (2008-2012 година)
3.2.3. Социална и професионална категоризация
Професионалната категоризация в община Никопол се доближава по разпределение до
областното и националното ниво, като изключение правят по-малкото квалифицираните работници и сродни на тях занаятчии и специалисти, а съответно повече професии неизискващи специална квалификация и машинните оператори и монтажници (Фиг. 3.2.3.1.).
Фиг. 3.2.3.1. Заети лица на 15-64 навършени години по класове професии и административни
нива (01.02.2011 година)
Заети лица на 15 - 64 навършени години по класове професии и административни нива
(01.02.2011 година)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Непоказано
Професии във въоръжените сили
Професии, неизискващи специална квалификация
Машинни оператори и монтажници
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната
Помощен административен персонал
Техници и приложни специалисти
Специалисти

2.0%
10.3%

2.0%
10.0%

11.5%

11.5%

11.6%
3.0%

14.7%
2.8%

20.6%
8.9%
7.0%
14.8%
8.9%
България

21.8%
8.1%
5.8%
13.7%

2.5%
14.0%
16.5%
8.1%
5.8%
22.7%

7.1%

9.7%
5.1%
9.2%
5.6%

Област Плевен

Община Никопол

Източник: НСИ – Преброяване на населението 01.02.2011 година
3.2.4. Тенденции на развитие
• Изводи
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•

o Въпреки транспортната важност и диверсифицирането по отношение на транспорт
и инфраструктура в общината се наблюдава висока икономическа неактивност и
безработица;
o Преобладава броя на заетите в търговия и услуги (с намаляваща тенденция),
селско и горско стопанство (тенденция за увеличаване) и преработваща
промишленост (тенденция за увеличаване);
Проблеми
o В община Никопол е налице икономическа неактивност при 15-64 годините за
почти половината (49.5%) от възрастовата група;
o В допълнение има и висок дял на безработица (44.1%) над два пъти от областта и
над 4 при общото за страната;
o Средната работна заплата е ниска, което е предпоставка за „нежеланието“ за икономически активиране на хората в работоспособна възраст;
Потенциали
o Формирането и развитието на бизнес инкубатор, както и териториалната близост
до университетските центрове като Свищов и Плевен би спомогнала за
разнообразяването на икономическите дейности и намаляване на икономическата
неактивност;
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3.3.
Икономическа база
Особеностите на икономическото развитие на община Никопол следва да се разглеждат
като резултат от влиянието на редица фактори от природно, социално и демографско естество.
Сред най-важните фактори, оказващи влияние върху местната икономика, се открояват
особеностите на природноресурсния потенциал, характера на протичащите демографски
процеси, степента на изграденост на различните видове инфраструктура /количествени и
качествени параметри/, наследените производствени традиции на местното население и др.
Важна група фактори, оказващи значително влияние върху икономическото развитие на
дадена територия, представляват т.нар. „външни фактори“, които са „външни“ за дадена
териториална единица. Към групата на тези фактори се включва настъпилата световна
финансова и икономическа криза, която оказва неблагоприятно въздействие върху развитието
на различни териториални нива - световно, европейско, национално. Обвързвайки тази логика с
насочеността на анализа, следва да подчертаем, че икономическото развитие на община
Никопол трябва да се разглежда като част от процесите, проявяващи се на по-високи
териториални нива в страната - областно, регионално 10, национално.
3.3.1. Отрасли
Извършеният структурен анализ разглежда дейности на трите икономически сектора
/първичен, вторичен и третичен/ на територията на община Никопол. Последователността и
наименованията на анализираните дейности съответстват на секторите, определени в
Класификацията на икономическите дейности /КИД/ от 2008 г. /еднобуквен код = сектор A, B, C,
D и т.н./.
Таблица 3.3.1.1. Класификация на икономическите дейности /КИД - 2008 / - сектори
Класификация на икономическите дейности: сектори
Код Наименование на позицията
A
Селско, горско и рибно стопанство
B
Добивна промишленост
C
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни
D
горива
E
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване
F
Строителство
G
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
H
Транспорт, складиране и пощи
I
Хотелиерство и ресторантьорство
J
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения
K
Финансови и застрахователни дейности
L
Операции с недвижими имоти
M
Професионални дейности и научни изследвания
N
Административни и спомагателни дейности
O
Държавно управление
P
Образование
Q
Хуманно здравеопазване и социална работа
R
Култура, спорт и развлечения
S
Други дейности
T
Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на
10

Регионално - ниво от район 2 /NUTS 2/
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домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление
U
Дейности на екстериториални организации и служби
Източник: http://www.kik-info.com/files/KID-2008.pdf
Представената таблица проследява динамиката на реализираните нетни приходи от
продажби в нефинансовия сектор на община Никопол в периода 2008-2012 г. /сектори по КИД2008/. В посочения период, нетните приходи от продажби в общината варират между 31 370
хил. лв. и 52 268 хил. лв., отчетени съответно през 2009 и 2008 г. Стойността на показателя през
2012 г. е в порядъка на 49 032 хил. лв., като посочената стойност е с 3 236 хил. лв. /6,2%/ пониска спрямо най-благоприятната стойност от 2008 г.
Таблица 3.3.1.2. Структура на нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия в
община Никопол в периода 2008-2012 г. - по икономически сектори съгласно КИД-2008 /хил. лв./
Икономически сектор*

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

ОБЩИНА НИКОПОЛ /ОБЩО/
52 268
31 370
35 382
A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО
15 555
17 072
21 218
СТОПАНСТВО
В ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
..
..
..
C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
29 644
1 634
2 764
D ПРОИЗВОДСТВО И
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
..
..
..
И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА
ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА
F СТРОИТЕЛСТВО
..
..
..
G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА
4 093
7 996
7 271
АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ
H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И
891
565
637
ПОЩИ
I ХОТЕЛИЕРСТВО И
521
547
407
РЕСТОРАНТЬОРСТВО
J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ
..
..
149
ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ
L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ
..
438
272
ИМОТИ
M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И
45
..
..
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
N АДМИНИСТРАТИВНИ И
..
..
..
СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
P ОБРАЗОВАНИЕ
..
..
..
Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И
1 271
1 443
1 271
СОЦИАЛНА РАБОТА
R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
..
..
..
S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
..
..
..
* КИД-2008 /еднобуквен код = сектор/; „ .. “ - конфиденциални данни
Източник: Териториално статистическо бюро Плевен

47 731

49 032

28 176

27 670

..
6 990

..
5 694

..

..

..

..

7 254

10 117

997

997

468

569

194

236

..

..

32

..

982

..

..

..

946

925

..
72

..
55
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Отнасяйки размера на реализираните нетни приходи от продажби към приноса на
отделните сектори /КИД-2008/ в тяхната структура на общинско ниво, следва да подчертаем
водещата роля на следните сектори:
‐ А - „Селско, горско и рибно стопанство“
В периода 2009-2012 г. сектор А заема първо място в структурата на реализираните нетни
приходи от продажби в нефинансовите предприятия на местната икономика. Отчетените
стойности на показателя през 2008 г. /по КИД-2008 сектори/ отрежда първо място на сектор С „Преработваща промишленост“ с нетни приходи в размер на 29 644 хил. лв.
Нетните приходи от продажби, реализирани в нефинансовите предприятия на сектор А
варират между 15 555 хил. лв. през първата изследвана 2008 г. /най-ниска стойност/ и 28 176
хил. лв. през 2011 г., когато е отчетена най-благоприятна стойност на показателя. Нетните
приходи от продажби, реализирани в сектор А през 2012 г. са в размер на 27 670 хил. лв. като се
отчита спад в порядъка на 506 хил. лв. /1,8%/ спрямо стойността на показателя през предходната
2011 г.
‐ G - „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“
Нетните приходи от продажби, реализирани в сектор G нарастват от 4 093 хил. лв. през
2008 г., на 10 117 хил. лв. през последната изследвана 2012 г. Отчетеното увеличение е в размер
на 6 024 хил. лв., които се равняват на ръст в порядъка на почти 150,0%. Стойността на
изследвания показател в периода 2009-2012 г. отрежда на сектор G второ място в неговата обща
структура на общинско ниво /след сектор А/.
‐ C - „Преработваща промишленост“
В периода 2009-2012 г. стойността на реализираните нетни приходи от продажби в сектор
С - „Преработваща промишленост“ отреждат на сектора трето място в структурата на показателя
на местно ниво. Секторът заема първо място в структурата на нетните приходи от продажби
само през първата изследвана 2008 г. /29 644 хил. лв./. Стойността на показателя през
последната изследвана 2012 г. е в порядъка на 5 694 хил. лв. - намаление от 23 950 хил. лв.,
равняващи се на близо 81,0% спрямо стойността за 2008 г.
Представената таблица проследява относителния дял на секторите по КИД-2008 в общата
структура на нетните приходи от продажби, реализирани в нефинансовите предприятия на
община Никопол.
Отчетеният размер на нетните приходи от продажби в сектор А резултатира във водещото
място на сектора в структурата на показателя /%/ в периода 2009-2012 г. Единствено през 2008 г.
с водещо място се отличава сектор C - „Преработваща промишленост“ с дял от 56,7% от нетните
приходи от продажби на местно ниво. През последната изследвана 2012 г. сектор А - „Селско,
горско и рибно стопанство“ формира 56,4% от реализираните нетни приходи от продажби в
нефинансовия сектор на община Никопол.
Второ място в структурата на нетните приходи от продажби през 2012 г. заема сектор G „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 20,6%, като отчетеният относителен дял не е
най-високият за периода. Най-голям принос на сектора в структурата на показателя на местно
ниво, е отчетен през 2009 г. - 25,5% /при стойност на нетните приходи от продажби в порядъка
на 7 996 хил. лв./.
На трето място се нарежда сектор С - „Преработваща промишленост“ с дял на нетните
приходи от продажби през 2012 г. в порядъка на 11,6%. Най-висок относителен дял нетни
приходи, реализирани в нефинансовите предприятия на сектор С, е отчетен през първата
изследвана 2008 г. - 56,7% /29 644 хил. лв./.
Таблица 3.3.1.3. Структура на нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия в
община Никопол в периода 2008-2012 г. - по икономически сектори съгласно КИД-2008 /%/
Икономически сектор*
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
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ОБЩИНА НИКОПОЛ /ОБЩО/
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО
29,8%
54,4%
60,0%
59,0%
56,4%
СТОПАНСТВО
В ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
..
..
..
..
..
C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
56,7%
5,2%
7,8%
14,6%
11,6%
D ПРОИЗВОДСТВО И
..
..
..
..
..
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА
ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА
F СТРОИТЕЛСТВО
..
..
..
..
..
G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА
7,8%
25,5%
20,5%
15,2%
20,6%
АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ
H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И
1,7%
1,8%
1,8%
2,1%
2,0%
ПОЩИ
I ХОТЕЛИЕРСТВО И
1,0%
1,7%
1,2%
1,0%
1,2%
РЕСТОРАНТЬОРСТВО
J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
..
..
0,4%
0,4%
0,5%
НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ
ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ
L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ
..
1,4%
0,8%
..
..
ИМОТИ
M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И
0,1%
..
..
0,1%
..
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
N АДМИНИСТРАТИВНИ И
..
..
..
2,1%
..
СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
P ОБРАЗОВАНИЕ
..
..
..
..
..
Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И
2,4%
4,6%
3,6%
2,0%
1,9%
СОЦИАЛНА РАБОТА
R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
..
..
..
..
..
S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
..
..
..
0,2%
0,1%
* КИД-2008 /еднобуквен код = сектор/; „ .. “ - конфиденциални данни;
Източник: Териториално статистическо бюро Плевен
С най-малък принос в структурата на реализираните нетни приходи от продажби през
2012 г., се отличават сектори S - „Други дейности“ - 0,1% и J - „Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 0,5%.
3.3.1.1. Първичен сектор
Отнасяйки икономическите дейности на първичния сектор към наименованията на
отделните позиции в категория „сектор“ по КИД - 2008, настоящият елемент включва анализ на
сектори А - „Селско, горско и рибно стопанство“ и B - „Добивна промишленост“.
Според предоставената от НСИ информация данните за дейността на предприятията,
опериращи в сектор B - „Добивна промишленост“ попадат в категория „конфиденциални“.
Поради това, настоящата част от анализа разглежда дейността само на нефинансовите
предприятия в сектор A - „Селско, горско и рибно стопанство“.
През 2012 г. в сектор А са концентрирани 22,3% /46 бр./ от нефинансовите предприятия в
общината, които произвеждат 69,4% /27 379 хил. лв./ от продукцията в местната икономика и
56,4% /27 670 хил. лв./ от нетните приходи от продажби, реализирани в нефинансовия сектор на
общината. Броят на заетите лица в сектора през 2012 г. /356 бр./ формира 38,5% в структурата на
показателя на местно ниво.
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Отчетените стойности на основните икономически показатели през 2012 г., отреждат на
първичния сектор първо място на общинско ниво в структурата на показателите: произведена
продукция, нетни приходи от продажби и ДМА.
Таблица 3.3.1.1.1. Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия на
първичния сектор в община Никопол за 2012 г. по икономически дейности
ПроизвеНетни
Предприядена
приходи от Заети лица
ДМА
Икономически сектор*
тия
продукция продажби
/брой/
/хил. лв./
/брой/
/хил. лв./
/хил. лв./
Община Никопол /общо/
206
39 449
49 032
924
29 860
A Селско, горско и рибно
46
27 379
27 670
356
16 247
стопанство
Относителен дял**
22,3%
69,4%
56,4%
38,5%
54,4%
* КИД-2008 /еднобуквен код = сектор/; ** Относителен дял на сектор А в структурата на местната
икономика
Източник: Териториално статистическо бюро Плевен
Извършеният структурен анализ на икономическите дейности на първичния сектор, се
базира на определената в КИД - 2008 последователност „сектор - раздел“. Посочените позиции
се отбелязват с еднобуквен код /сектор/ и с двуцифрен код /раздел/.
3.3.1.1.1. Селско, горско и рибно стопанство 11
Общият брой на земеделските стопанствата в община Никопол през 2010 г., е 861 бр. 12,
които формират 6,7% от всички стопанства в област Плевен /12 924 бр./. Отчетената стойност
отрежда на общината осмо място по брой стопанства сред 10-те общини в областта.
Стопанствата с ИЗП на местно ниво са 793 бр., които съставляват 92,1% от всички
стопанства на територията на общината. Тези стопанства използват земеделска площ в размер
на 399 926,2 дка, т.е. средният размер на ИЗП на общинско ниво възлиза на 504,3 дка.
В периода 2003-2010 г. земеделските стопанства в общината намаляват от 2 156 бр. през
2003 г., на посочените 861 бр. през 2010 г. Отчетеното намаление от 1 295 бр. стопанства се
равнява на спад в размер на 60,1%. Наблюдаваният период се отличава с ръст в размера на ИЗП
на местно ниво - от 162 617,7 дка през 2003 г., на 399 926,2 дка през 2010 г. Увеличеният размер
на ИЗП се дължи на наблюдавания процес на комасация на земеделските земи на територията
на община Никопол.
През 2010 г. земеделските стопанства с най-голям размер ИЗП на местно ниво /383 274,9
дка/ попадат в категория „>=500,0 дка“. Второ място заемат стопанствата в категория „>=100 дка
и <500 дка“ с размер на ИЗП в порядъка на 10 283,3 дка. Отнасяйки ИЗП към броя на отделните
категории земеделски стопанства следва да отбележим, че стопанствата в категория „>0 дка и
<10 дка“, които заемат първо място по брой /547 бр./, използват най-малко земеделска площ
/1 440,4 дка/.
Таблица 3.3.1.1.1.1. Земеделски стопанства в община Никопол през 2010 г. - по класове
използвана земеделска площ /дка/
0 дка
Брой стопанства
Използвана
земеделска площ
11
12

>0 дка и
<10 дка

>=10 дка и >=20 дка и >=100 дка
<20 дка
<100 дка и <500 дка

>=500,0
дка

68

547

80

93

44

29

-

1 440,4

1 080,0

3 847,6

10 283,3

383 274,9

Сектор „А“ според КИД - 2008
Към посочения брой се включват и стопанствата без използвана земеделска площ /ИЗП/
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Източник: Министерство на земеделието и храните, отдел „Агростатистика“
През 2010 г. лицата, влагащи труд в земеделските стопанства на територията на
изследваната община, са 1 726 д., които се включват към категориите „несемейна“ и „семейна“
работна сила. Във връзка с високата социална значимост на земеделието в общината, броят на
лицата в категория „семейна работна сила“ формират 83,6% /1 443 д./. Водещо място в
структурата на разглежданата категория, заемат лицата в категория „стопанин“ - 58,6% /845 д./,
следвани от „съпруг/а на стопанин“, които формират 31,6% /456 д./ в структурата на семейната
работна сила на местно ниво.
Таблица 3.3.1.1.1.2. Лица, влагащи труд в земеделските стопанства в община Никопол през 2010
г. - в зависимост от родствената връзка със стопанина
Работна сила /общо/
1 726
‐ Несемейна работна сила
283
‐ Семейна работна сила
1 443
o Стопанин
845
o Съпруг/а на стопанин
456
o Друга семейна работна сила
142
Източник: Министерство на земеделието и храните, отдел „Агростатистика“
По данни на Общинска служба по земеделие - Никопол, обработваемата земеделска
земя на територията на община Никопол в периода 2008-2011 г. варира между 154 992 дка и
182 453 дка, отчетени съответно през първата и последната година в посочения четиригодишен
период. В стопанските години 2013/2014 и 2014/2015 се отчита ръст в размера на
обработваемата земеделска площ от 207 947,7 дка на 208 532,6 дка. В периода 2013/2014 2014/2015 броят на регистрираните земеделски производители нараства от 260 на 275 бр.
3.3.1.1.2. Растениевъдство, животновъдство и лов;
спомагателни дейности
• Растиниевъдство
Сред основните земеделски култури, отглеждани на територията на община Никопол се
открояват зърнените /ечемик, пшеница, овес, царевица/ и техническите /лозови и овощни
видове/ култури.
По данни на МЗХ /отдел „Агростатистика“/ първо място по размер на ИЗП през 2010 г. в
община Никопол заемат зърнените култури с площ от 235 411,6 дка /отглеждани в 394 бр.
земеделски стопанства/. Площите заети с технически култури заемат второ място с площ в
порядъка на 141 938,8 дка /отглеждани в 78 бр. стопанства/. На последно място по размер на
ИЗП се нареждат земите в категория „овощни видове и други трайни насаждения без лозя“,
които заемат 28,1 дка.
Таблица 3.3.1.1.2.1. Брой стопанства и категории използвана земеделска площ в община
Никопол през 2010 г.
Площ
Стопанства /бр./
/дка/
Зърнени култури
394
235 411,6
Технически култури
78
141 938,8
Фуражни култури
307
4 753,0
Ягоди, пресни зеленчуци
71
162,7
/вкл. картови/ и цветя
Други площи от обработваемата земя
7
2 070,1
Семейни градини
591
350,7
40/40

Постоянно затревени площи
37
Овощни видове и други трайни
18
насаждения без лозя
Лозя
200
Източник: Министерство на земеделието и храните, отдел „Агростатистика“
•

11 931,9
28,1
3 279,3

Животновъдство

През 2010 г. първо място по брой отглеждани животни на местно ниво заемат птиците16 405 бр., които се отглеждат в 480 бр. земеделски стопанства. На следващо място се нареждат
отглежданите зайци - 2 950 бр., следвани от говедата и биволите - 2 476 бр. С най-малък брой се
отличават еднокопитните - 354 бр., които се отглеждат в 322 бр. стопанства.
Таблица 3.3.1.1.2.2. Брой стопанства по видове животни в община Никопол през 2010 г.
Животни
Стопанства /бр./
/бр./
Говеда и биволи
305
2 476
Крави и биволици
271
1 455
Овце
118
1 438
Кози
198
1 471
Свине
265
766
Еднокопитни
322
354
Птици
480
16 405
Зайци
97
2 950
Пчелни семейства
136
4 174
Източник: Министерство на земеделието и храните, отдел „Агростатистика“
Представената таблица разкрива броя на основните селскостопански животни,
отглеждани на територията на община Никопол през 2012 г.:
Таблица 3.3.1.1.2.3. Брой отглеждани животни в община Никопол през 2012 г.
Селскостопански животни
брой
Говеда
1 215
Овце
987
Кози
1 856
Свине
372
Птици
7 384
Зайци
1 403
Пчелни семейства
3 053
Източник: Общинска служба по земеделие - Никопол
Представените данни разкриват, че броят на отглежданите животни на местно ниво през
2012 г. бележи спад спрямо броя, отчетен през 2010 г.
Броят на регистрираните животновъдни ферми на територията на община Никопол през
2012 г. е 961.
Сред основните проблеми в развитието на земеделското производство в изследваната
община, се открояват: неефективността на производството, раздробеността на земеделските
земи, намаляващият брой на отглежданите селскостопански животни, неоползотворените
възможности на изградените мелиоративни съоръжения в общината.
3.3.1.1.3. Горско стопанство
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Площта на горските територии в общината е в размер на 4052 ха, които се равняват на
9.69% от площта на община Никопол. На територията на общината функционира Държавно
горско стопанство /ДГС/ „Никопол“ със седалище на територията на едноименния общински
център.
Сред естествено разпространените дървесни видове на територията на общината, се
открояват: летен и зимен дъб, цер, бряст, явор. Получената продукция от добив на топола, черен
бор и акация през 2012 г. е в размер на 111 397 лв.
Горският фонд в рамките на общината създава благоприятни възможности за събирането
на диворастящи и недървесни продукти /билки, гъби, горски плодове/.
3.3.1.2. Вторичен сектор
Съгласно КИД - 2008 анализът в този структурен елемент включва икономически
дейности на четири сектора: C - „Преработваща промишленост“, D - „Производство и
разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, E - „Доставяне на
води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ и F - „Строителство“.
Поради липсата на данни за дейността на нефинансовите предприятия в сектор E и F, настоящият анализ проследява функционирането на нефинансовите предприятия в сектори С и D.
Водещо значение в структурата на вторичния сектор заема сектор С - „Преработваща
промишленост“. През 2012 г. в сектора функционират 12 бр. предприятия, които формират 5,8%
от нефинансовите предприятия на местно ниво. Тези предприятия произвеждат 15,2% /6 014
хил. лв./ от продукцията и реализират 11,6% /5 694 хил. лв./ от нетните приходи от продажби на
нефинансовите предприятия в община Никопол. Броят на заетите лица в сектор С /145 бр./
формират 15,7% от всички заети в нефинансовия сектор на общинско ниво.
Таблица 3.3.1.2.1. Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия на
вторичния сектор в община Никопол за 2012 г.
ПроизНетни
Предведена
приходи от Заети лица
ДМА
Икономически сектор*
приятия
продукция продажби
/брой/
/хил. лв./
/брой/
/хил. лв./
/хил. лв./
Община Никопол /общо/
206
39 449
49 032
924
29 860
C Преработваща
12
6 014
5 694
145
1 755
промишленост
D Производство и
разпределение на
електрическа и топлинна
4
..
..
3
724
енергия и на газообразни
горива
Общо
16
6 014
5 694
148
2 479
Относителен дял**
7,8%
15,2%
11,6%
16,0%
8,3%
* КИД - 2008 /еднобуквен код = сектор/; ** Относителен дял в структурата на местната
икономика
Източник: Териториално статистическо бюро Плевен
Водещо място в структурата на вторичния сектор на територията на община Никопол
заемат предприятията в областта на: производството на напитки, производството на работно
облекло, производството на мляко и млечни продукти, производството на хлебни и тестени
изделия.
3.3.1.3. Третичен сектор
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Съгласно използваната логична последователност в КИД - 2008, този структурен елемент
проследява дейността на няколко икономически сектора, включващи дейности, които се отнасят
към третичния икономически сектор.
Стойностите на основните икономически показатели, характеризиращи дейността на
нефинансовия сектор в община Никопол през 2012 г., отреждат на третичния сектор първо място
в структурата на показателите: брой предприятия и заети лица. В третичния сектор
функционират 136 бр. нефинансови предприятия, които се равняват на 66,0% от предприятията
на местно ниво. Общият брой на заетите лица в третичния сектор /390 д./ съставлява 42,2% от
всички наети лица в нефинансовия сектор в местната икономика.
Със структуроопределящо значение за развитието на третичния сектор в рамките на
общината, се отличава сектор G - „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“.
Стойностите на основните икономически показатели през 2012 г., отреждат на сектор G първо
място в структурата на третичния сектор по отношение на следните показатели:
• Предприятия: 85 бр. нефинансови предприятия, които се равняват на 62,5% от
предприятията в третичния сектор. Посоченият брой отрежда на сектор G първо място в
структурата на показателя на местно ниво - функциониращите предприятия в сектора
съставляват 41,3% от всички нефинансови предприятия в местната икономика /206 бр./;
• Произведена продукция: 1 657 хил. лв. → 40,1% от произведената продукция в
нефинансовите предприятия на третичния сектор;
• Нетни приходи от продажби: 10 117 хил. лв. → 78,4% от реализираните нетни приходи от
продажби в третичния сектор;
• Заети лица: 202 бр. → 51,8% от заетите лица в третичния сектор на територията на
община Никопол.
Таблица 3.3.1.3.1. Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия на
третичния сектор в община Никопол за 2012 г.
Икономически сектор*
ПроизведеНетни
ПредЗаети
на
приходи от
ДМА
приятия
лица
продукция
продажби
/хил. лв./
/брой/
/брой/
/хил. лв./
/хил. лв./
Община Никопол /общо/
206
39 449
49 032
924
29 860
G Търговия; ремонт на
автомобили и
85
1 657
10 117
202
..
мотоциклети
H Транспорт, складиране
11
983
997
27
353
и пощи
I Хотелиерство и
16
276
569
51
780
ресторантьорство
J Създаване и
разпространение на
информация и творчески
3
236
236
13
..
продукти;
далекосъобщения
L Операции с недвижими
4
..
..
..
803
имоти
M Професионални
..
..
..
..
..
дейности и научни
43/43

изследвания
N Административни и
3
..
..
10
..
спомагателни дейности
P Образование
..
..
..
..
Q Хуманно
здравеопазване и
9
933
925
76
534
социална работа
R Култура, спорт и
..
..
..
..
развлечения
S Други дейности
5
46
55
11
..
Общо
136
4 131
12 899
390
2 470
Относителен дял**
66,0%
10,5%
26,3%
42,2%
8,3%
* КИД-2008 /еднобуквен код = сектор/; ** Относителен дял в структурата на местната икономика
„ .. “ - конфиденциални данни;
Източник: Териториално статистическо бюро Плевен
3.3.2. Структура на собствеността
Според изградената КВС и ГИС база данни на ОУПО Никопол в териториален аспект производствените обекти на територията на общината имат основно държавна частна собственост,
следвани от обществени организации, частна и общинска частна (Фиг. 3.3.2.1.).
Фиг. 3.3.2.1. Структура на собствеността - дял на производствените дейности и складовете
дейности от общия брой на имотите в съответната група в община Никопол
Структура на собствеността - дял на производствените дейности и складовете дейности от
общия брой на имотите в съответната група в община Никопол
Складови дейности

78%

Производствени дейности

49%
0%
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Стопанисвано от общината
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16%
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30%
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Съсобственост

50%

17%
60%

70%

6%
80%

2%4%

19%
90%

100%

Неустановена
Общинска частна
Частна

Източник: КВС и ГИС база данни на ОУПО Никопол
3.3.3. Ефективност
След 2009 година се наблюдава увеличаване на произведената продукция на един зает
по трудово и служебно правоотношение. При малките предприятия в община Никопол с заети от
10 до 49 души е налице ръст на произведената продукция на един зает (Фиг. 3.3.3.1.).
Фиг. 3.3.3.1. Произведена продукция в хил. лева на един зает в община Никопол (2008-2012)
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Произведена продукция в хил. лева на един зает в
община Никопол (2008-2012)
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Източник: ТСБ
За разлика от произведената продукция при приходите от продажби на всеки зает се
наблюдава повишаване във всички видове предприятия (Фиг. 3.3.3.2.).
Фиг. 3.3.3.2. Нетни приходи от продажби в хил. лева на един зает в община Никопол (2008-2012)
Нетни приходи от продажби в хил. лева на един зает в
община Никопол (2008-2012)
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Източник: ТСБ
В община Никопол произведената продукция на един зает е с най-високи показатели при
селско и горско стопанство, следвано от преработваща промишленост и транспорт. Съответно и
при трите е налице покачване от 2009 година по последния наблюдаван период (Фиг. 3.3.3.3.).
Фиг. 3.3.3.3. Произведена продукция в хил. лева на един зает по основни икономически дейности в община Никопол (2008-2012)
Произведена продукция в хил. лева на един зает по основни икономически дейности в
община Никопол (2008-2012)
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Източник: ТСБ
Както при произведената продукция, така и при нетните приходи от продажби на всеки
зает се наблюдава покачване в четири от пет основни икономически дейности (Фиг. 3.3.3.4.).
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Фиг. 3.3.3.4. Нетни приходи от продажби в хил. лева на един зает по основни икономически
дейности в община Никопол (2008-2012)
Нетни приходи от продажби в хил. лева на един зает по основни икономически дейности
в община Никопол (2008-2012)
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Източник: ТСБ

3.3.4. Регионални характеристики
Община Никопол се включва към обхвата на област Плевен /NUTS 3/, която е част от
Северозападен район /NUTS 2/. Следвайки посочената логика, базираща се на съществуващата
зависимост между местното икономическо развитие и икономическото развитие на по-високи
териториални нива, следва да проследим динамиката на БВП в неговата роля на ключов
показател, който разкрива тенденциите в развитието на дадена територия.
С цел избягване на неблагоприятен сценарий, състоящ се в представянето на дълги
хронологични редици с годишни данни, които биха насочили към икономически профил, който
или не съществува или към момента няма водеща роля, анализът на динамиката в стойността на
показателя засяга периода 2007-2013 г.
Обосновка за избора на началната и крайната година в изследвания период:
• Първата 2007 г. в ролята на реперна година: година на членство на България в ЕС
/динамика на показателя от годината на членство на страната ни до днес/;
• Последната 2013 година - годината, за която се отнасят последните налични
статистически данни за стойността на показателя.
Приложеният подход съответства на възприетия стремеж към извършване на оценка на
тенденциите и процесите, съпътстващи съвременното икономическо развитие на общината.
• БВП и БВП на човек от населението:
В периода 2007-2013 г. стойността на БВП на национално ниво нараства от 62 358 млн. лв.
през първата наблюдавана година /най-ниска стойност за периода/, на 80 282 млн. лв. през
последната 2013 г. /най-висока стойност за периода/. Отчетеният ръст в стойността на
показателя между първата и последната изследвани години е в порядъка на 17 924 млн. лв.,
равняващи се на 28,7%. В изследвания период, стойността на показателя на ниво район от ниво
2 бележи ръст от 5 107 млн. лв. /2007 г./, на 5 640 млн. лв. /2013 г./ - отчетено увеличение в
размер на 533 млн. лв., съставляващи 10,4%.
Сравнявайки наблюдаваните тенденции в стойността на показателя на национално ниво
и на ниво район от ниво 2, следва да отбележим, че:
• За разлика от тенденциите в динамиката на показателя на национално ниво /най-висока
стойност през 2013 г./, стойността на БВП на Северозападен район през последната
изследвана година бележи спад спрямо предходната 2012 г., когато е отчетена найблагоприятната стойност на показателя за изследвания седемгодишен период. Отчетено46/46

•

то намаление е в размер на 18 млн. лв., равняващи се на 0,3% /от 5 658 млн. лв. през
2012 г., на 5 640 млн. лв. през 2013 г./
Темпът на нарастване на БВП на ниво район от ниво 2 се отличава с по-неблагоприятна
стойност спрямо отчетената за България. В периода 2007-2013 г. БВП на национално ниво
бележи ръст от 28,7%, докато отчетената стойност за Северозападен район е в порядъка
на 10,4%.

В изследвания период БВП на област Плевен нараства от 1 550 млн. лв. през 2007 г., на
1 693 млн. лв. през 2013 г. Отчетеният ръст между първата и последната година в периода, е в
размер на 143 млн. лв., съставляващи 9,2%. Посочената относителна стойност, представяща
нарастването на БВП в периода 2007-2013 г., отрежда на областта по-неблагоприятна позиция
спрямо тази за България /ръст с 28,7%/ и за Северозападен район от ниво 2 /ръст с 10,4%/.
Посочената абсолютна стойност на БВП на област Плевен, отчетена през 2013 г. е найвисоката стойност на показателя в разглеждания период.
Фиг. 3.3.4.1. Брутен вътрешен продукт в периода 2007-2013 г. на национално ниво, ниво от
район 2 и областно ниво /млн. лв./
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Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
В периода 2007-2013 г. БВП на човек от населението на национално ниво нараства от
8 141 лв. през първата наблюдавана година, на 11 050 лв. през последната 2013 г. - ръст в
порядъка на 2 909 лв., равняващи се на 35,7%. Отчетеният ръст за територията на Северозападен
район за същия период е в размер на 1 452 лв., формиращи 26,6% /от 5 451 лв. през 2007 г., на 6
903 лв. през 2013 г./. Най-висока стойност на БВП на човек от населението на национално ниво и
на ниво район от ниво, е отчетена през последната изследвана 2013 г.
БВП на човек от населението на територията на област Плевен нараства от 5 172 лв. през
2007 г., на 6 481 лв. през 2013 г. - ръст в порядъка на 1 309 лв., равняващи се на 25,3%.
Отчетената стойност на показателя на областно ниво през 2013 г., е най-високата стойност на
показателя за изследвания период 2007-2013 г.
Посочената относителна стойност /процентно нарастване на показателя на областно ниво
в периода - 25,3%/, е по-ниска от средната за района от ниво 2 /ръст с 26,6%/ и за страната /ръст
с 35,7%/.
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Фиг. 3.3.4.2. Брутен вътрешен продукт на човек от населението в периода 2007-2013 г. на
национално ниво, ниво от район 2 и областно ниво /млн. лв./
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Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Отчетената абсолютна стойност на БВП на Северозападен район през 2013 г. /5 640 млн.
лв./ формира 7,0% от БВП на страната и отрежда на района последно място сред 6-те района от
ниво 2 в страната.
През 2013 г. стойността на БВП на област Плевен /1 693 млн. лв./ се равнява на 30,0% от
стойността на показателя на ниво район от ниво 2. Отчетената стойност отрежда на областта
първо място сред 5-те области в обхвата на Северозападен район.
По отношение на БВП на човек от населението, изследваният район от ниво 2 /стойност
за 2013 г. в размер на 6 903 лв./ също заема последно място сред 6-те района в страната.
Въпреки водещото място на област Плевен в структурата на БВП сред 5-те области в
района от ниво 2, през 2013 г. областта заема предпоследно място по размер на БВП на човек от
населението /6 481 лв./. С по-ниска стойност на разглеждания показател се отличава само
област Видин с БВП на човек от населението в размер на 5 707 лв.
• Икономически показатели, характеризиращи развитието на нефинансовия
сектор в община Никопол:
Настоящият структурен елемент на анализа проследява стойностите на основни
икономически показатели, характеризиращи развитието на нефинансовия сектор на територията
на община Никопол.
В периода 2008-2012 г. нефинансовите предприятия на местно ниво варират между 206
бр. през последната изследвана 2012 г. /най-ниска стойност/ и 218 бр. през 2011 г., когато е
отчетен най-голям брой предприятия. В разглеждания период, нефинансовите предприятия в
община Никопол формират между 2,0% и 2,4% в структурата на предприятията в нефинансовия
сектор на област Плевен.
Фиг. 3.3.4.3. Нефинансови предприятия на областно и общинско ниво в периода 2008-2012 г.
/брой/
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Област Плевен
10 153
9 695
9 339
9 262
9 371
Община Никопол
207
210
207
218
206
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Относителен дял*
2,0%
2,2%
2,2%
2,4%
2,2%
* Относителен дял на предприятията от нефинансовия сектор в община Никопол в структурата
на предприятията на областно ниво /%/
Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Представената таблица проследява стойностите на основни икономически показатели,
характеризиращи нефинансовия сектор в община Никопол за 2012 г.:
Фиг. 3.3.4.4. Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия в община
Никопол през 2012 г.
‐ Основни икономически показатели на нефинансовия сектор на
територията на община Никопол през 2012 година:
Произведена продукция /хил. лв./
39 449
Нетни приходи от продажби /хил. лв./
49 032
Заети лица /брой/
924
Дълготрайни материални активи /хил. лв./
29 860
Източник: Териториално статистическо бюро Плевен
• Принос на община Никопол в структурата на основните икономически показатели
на областно ниво:
o Произведена продукция: 1,9% от произведената продукция в нефинансовия
сектор на област Плевен /2 099 934 хил. лв./;
o Нетни приходи от продажби: 1,4% от реализираните нетни приходи от
печалби на областно ниво /3 419 476 хил. лв./;
o Заети лица: 1,8% от заетите лица в нефинансовия сектор на областната
икономика /52 098 бр./;
o Дълготрайни материални активи: 1,7% от ДМА на областно ниво /1 710 917
хил. лв./.
В зависимост от броя на заетите лица, посочените икономически показатели се свързват с
дейността на четири групи предприятия: микро /с до 9 заети/, малки /между 10 и 49 заети/,
средни /между 50 и 249 заети/ и големи /с над 250 заети/.
Най-голям дял в структурата на предприятията на местно ниво през 2012 г. заемат микро
предприятията - 88,8% /183 бр./. Според предоставената от НСИ информация, данните за
дейността на малките и средни предприятия през посочената година, попадат в категория
„конфиденциални“. На територията на община Никопол не функционират нефинансови
предприятия в категория „големи“.
Отнасяйки дела на отделните групи нефинансови предприятия в общата структура на
показателите, следва да акцентираме, че микро предприятията, които формират най-голям дял
в структурата на предприятията на местно ниво /88,8%/, се отличават със следния принос в
структурата на основните икономически показатели на местно ниво:
• Произведена продукция: 11 307 хил. лв., които формират 28,7% от произведената
продукция в нефинансовите предприятия в община Никопол /39 449 хил. лв./;
• Нетни приходи от продажби: 20 765 хил. лв., равняващи се на 42,3% от нетните
приходи от продажби, реализирани в нефинансовия сектор на общината /49 032
хил. лв./;
• Заети лица: 394 д., които формират 42,6% от наетите в нефинансовия сектор в
общината /924 д./;
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•

Дълготрайни материални активи: 16 426 хил. лв., или 55,0% от стойността на ДМА
на местно ниво /29 860 хил. лв./.

Броят на микро предприятията в община Никопол през 2012 г. е 183, при общо 206
нефинансови предприятия в общината. Следователно, общият брой на предприятията в
категория „малки“ и „средни“ е 23 бр. Техният принос в структурата на икономическите
показатели се изразява в разликата между общия размер на съответния показател на местно
ниво и отчетения принос на микро предприятията в структурата на този показател. Поради
конфиденциалния характер на данните относно дейността на посочените две групи
предприятия, техният принос в абсолютна /хил. лв., брой/ и в относителна /%/ стойност не може
да бъде проследен.
3.4.
Райони със специфични проблеми
• Демография
o Висока смъртност, ниска раждаемост и съответно отрицателен естествен прираст
на населението в община Никопол.
o Влошена възрастова структура на населението с над два пъти по-голям дял на
хората в над трудоспособна възраст спрямо тези в подтрудоспособна възраст;
o Нисък коефициент на образованост в общината спрямо областното и националното ниво;
• Заетост
o В община Никопол е налице икономическа неактивност при 15-64 годините за
почти половината (49.5%) от възрастовата група;
o В допълнение има и висока безработица (44.1%) над два пъти по-висока от
областта и над 4 при общото за страната;
o Средната работна заплата е ниска, което е предпоставка за „нежеланието“ за икономически активиране на хората в работоспособна възраст;
• Икономика - в резултат на извършения анализ на местното икономическо развитие на
община Никопол, можем да направим следните основни изводи:
o Малък брой предприятия на 1000 души от населението през 2012 година – 22.84;
o Отчетените стойности на основните икономически показатели през 2012 г.
отреждат на първичния сектор първо място в структурата на показателите:
произведена продукция, нетни приходи от продажби и ДМА. С водещо значение
за развитието на първичния сектор се отличава сектор А - „Селско, горско и рибно
стопанство“, в който през 2012 г. са реализирани: 27 379 хил. лв. /69,4%/ от
произведената продукция и 27 670 хил. лв. /56,4%%/ от нетните приходи от
продажби на местно ниво. Броят на заетите лица /356 бр./ формира 38,5% от
заетите в нефинансовия сектор на община Никопол;
o През 2012 г. стойностите на показателите брой предприятия и заети лица отреждат
на третичния сектор първо място в структурата на нефинансовия сектор на местно
ниво. През посочената година в сектора оперират 66,0% /136 бр./ от
нефинансовите предприятия в община Никопол и за заети 42,2% /390 д./ от всички
заети лица в местната икономика. Водеща роля в третичния сектор заема сектор G
- „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“, в който през 2012 г. са
съсредоточени 85 бр. предприятия, които формират 62,5% от нефинансовите
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предприятия в третичния сектор и 41,3% от всички предприятия е нефинансовия
сектор на общината. Реализираните нетни приходи от продажби в сектор G 2012 г.
са в размер на 10 117 хил лв., които съставляват 78,4% от нетните приходи от
продажби в третичния сектор;
o Водещо място в структурата на вторичния сектор на община Никопол заема сектор
С - „Преработваща промишленост“, който през 2012 г. произвежда 15,2% /6 014
хил. лв./ от продукцията и реализира 11,6% /5 694 хил. лв./ от нетните приходи от
продажби на нефинансовите предприятия в общината;
o В периода 2008-2012 г. нетните приходи от продажби, реализирани в
нефинансовия сектор на община Никопол варират между 31 370 хил. лв. през 2009
г., когато е отчетена най-неблагоприятна стойност и 52 268 хил. лв. през
предходната 2008 г., когато е констатирана най-висока стойност на показателя за
наблюдавания период. През 2012 г. нефинансовите предприятия в общината
реализират нетни приходи в размер на 49 032 хил. лв., като посочената стойност е
с 3 236 хил. лв. /6,2%/ по-ниска от стойността, отчетена през 2008 г.
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4. Териториални проучвания:
4.1.
Релеф
Територията на общината се характеризира с много разнообразен релеф. В поречието на
реките Осъм и Дунав има типични низини, а в района на селата Въбел, Любеново, Санадиново и
Новачене - хълмисти плата. Останалите части са прорязани от дълбоки долове със стръмни,
много наклонени терени около тях. Особено характерни са наклонените дори отвесни в някои
участъци терени покрай река Дунав в района на гр. Никопол и покрай река Осъм. Денивелацията
в надморската височина е 235.6 метра, като най-ниската е 23.6 метра в низината при с. Драгаш
войвода и най-висока 249.2 метра при село Любеново. Особено място в релефа заемат
свлачищата. Спецификата на геоложкия строеж на терена и непосредствената граница на
общината с река Дунав обуславят геоекологични проблеми, свързани със свличащата и
регресивната ерозия. На територията на общината са локализирани множество свлачища, като
част от тях са на територията на град Никопол.
4.2.
Климат
Община Никопол се намира в Европейско-континенталната климатична област –
Умерено-континеталната климатична подобласт, която обхваща два климатични района, а
именно: Северен и Среден климатични райони на Дунавската хълмиста равнина, за които е
характерна студена зима и горещо лято. Откритостта откъм север и северозапад дава
възможност за нахлуване на континентални въздушни маси през зимата. В низините
максималната температура достига 33-38 градуса, а минималната до 25-28 градуса под нулата.
През най - студения месец (Януари) средномесечната температура е - 0,8°С , а през най-топлия
месец на годината (Юли) средномесечната температура е - 24,8°С. Средната годишна
температура е 12,36° С. В тази част на Дунавската равнина се проявява една от най -големите за
България средногодишни температурни амплитуди - 25,2°С.
4.3.
Геология и хидрология
4.3.1. Почви
На територията на община Никопол преобладават карбонатните, типично черноземните,
ерозиралите и излужени черноземи. Наличието на тези типове почви позволява отглеждането
на зърнено-фуражни култури, захарно цвекло, слънчоглед, коноп, трайни насаждения – лозя,
овощни и зеленчукови градини. По-голяма част от територията на общината е покрита с льосови
отложения, които са характерни за централната зона. Поради наличието на големи наклони и
леки льосови почви в селищната територия се създават условия за многократно увеличаване на
ерозионните процеси, особено при проливни валежи, които тук не са рядко явление. Алувиални
почви се срещат по островите и брега на р. Дунав, а също така и по бреговете на река Осъм.
4.3.2. Свличища
На територията на общината са регистрирани 44 свлачища. 5 от тях са активни, 36 са потенциални и 3 са стабилизирани.
Таблица 4.3.2.1. Регистър на свлачищата на територията на община Никопол
№

Идентификатор

Регистрация

Възраст

Състояние

Структура

1

PVN08.68045.08

Oct. 6, 1981

старо

Потенциално

асеквентно

2

PVN21.51723.21.01

May 5, 1978

съвременно

Активно

асеквентно

3

PVN21.51723.03

Sept. 16, 1974

съвременно

Потенциално

асеквентно

4

PVN21.00744.01

May 25, 1977

съвременно

Потенциално

асеквентно

5

PVN21.65320.01

Sept. 29, 2014

съвременно

Потенциално

асеквентно

6

PVN21.51723.22

May 5, 1978

старо

Активно

асеквентно

7

PVN21.51723.23

May 5, 1978

старо

Потенциално

асеквентно

8

PVN21.51723.24

May 5, 1979

старо

Потенциално

асеквентно
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9

PVN21.51723.21

May 5, 1978

старо

Активно

асеквентно

10

PVN21.51723.20.01

May 5, 1978

съвременно

Потенциално

асеквентно

11

PVN21.51723.20

May 5, 1978

старо

Потенциално

инсеквентно

12

PVN21.51723.29

May 5, 1979

старо

Потенциално

асеквентно

13

PVN21.51723.30

May 5, 1979

старо

Потенциално

асеквентно

14

PVN21.51723.31

May 5, 1979

старо

Потенциално

асеквентно

15

PVN21.51723.32

May 5, 1979

старо

Потенциално

асеквентно

16

PVN21.51723.33

May 5, 1979

старо

Потенциално

асеквентно

17

PVN21.51723.27

May 5, 1979

старо

Потенциално

асеквентно

18

PVN21.51723.17

Sept. 25, 2014

старо

Активно

асеквентно

19

PVN21.51723.15

July 17, 1977

съвременно

Стабилизирано

асеквентно

20

PVN21.51723.14

July 19, 1977

съвременно

Стабилизирано

асеквентно

21

PVN21.51723.26

May 5, 1979

старо

Потенциално

асеквентно

22

PVN21.51723.19

May 5, 1978

старо

Потенциално

инсеквентно

23

PVN21.51723.19.01

Sept. 16, 1974

съвременно

Потенциално

инсеквентно

24

PVN21.51723.18

Aug. 1, 1978

старо

Потенциално

инсеквентно

25

PVN21.51723.01

Sept. 16, 1974

старо

Потенциално

инсеквентно

26

PVN21.51723.01.02

Aug. 1, 1996

съвременно

Потенциално

инсеквентно

27

PVN21.51723.34

March 7, 2008

съвременно

Стабилизирано

асеквентно

28

PVN21.51723.02

Sept. 16, 1974

съвременно

Потенциално

асеквентно

29

PVN21.51723.25

May 5, 1979

съвременно

Потенциално

асеквентно

30

PVN21.51723.07

Aug. 7, 1975

съвременно

Потенциално

асеквентно

31

PVN21.51723.04

Sept. 16, 1974

съвременно

Потенциално

инсеквентно

32

PVN21.51723.35

Jan. 8, 2010

съвременно

Активно

асеквентно

33

PVN21.51723.10

July 19, 1977

съвременно

Потенциално

асеквентно

34

PVN21.51723.05

Aug. 7, 1975

съвременно

Потенциално

асеквентно

35

PVN21.51723.06

Aug. 7, 1975

съвременно

Потенциално

асеквентно

36

PVN21.51723.11

April 3, 1978

съвременно

Потенциално

асеквентно

37

PVN21.51723.12.01

July 19, 1977

съвременно

Потенциално

асеквентно

38

PVN21.51723.13

July 19, 1977

съвременно

Потенциално

инсеквентно

39

PVN21.51723.12.02

Oct. 18, 1983

съвременно

Потенциално

асеквентно

40

PVN21.51723.12

July 19, 1977

старо

Потенциално

инсеквентно

41

PVN21.51723.16

July 19, 1977

старо

Потенциално

асеквентно

42

PVN21.51723.01.01

Sept. 16, 1974

съвременно

Потенциално

инсеквентно

43

PVN21.51723.09

July 19, 1977

съвременно

Потенциално

асеквентно

44

PVN21.51723.28

May 5, 1979

старо

Потенциално

асеквентно

Източник: Геозащита Плевен
4.3.3. Полезни изкопаеми
На територията на общината има една площадка за добив на инертни материали в с.
Черковица. Няма отдадени концесии за добив на полезни изкопаеми, няма издадени разрешения за търсене и прочуване на подземни богатсва на територията на общината.
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4.3.4. Хидроложки условия
Водният потенциал на общината е значителен. В хидрографско отношение територията
на общината спада към басейна на р. Дунав и влажните зони по нея. Макар и гранична, реката
има важно значение за развитието на стопанството (земеделие, риболов, индустрия, транспорт,
туризъм). Основните водни артерии от повърхностно течащите води са реките Дунав и Осъм. В
долното си течение река Осъм протича през землищата на селата: Бацова махала, Санадиново,
Новачене, Дебово, Евлогиево, Муселиево, Жернов, Черковица и гр. Никопол. Северната граница
на община Никопол е по р. Дунав от км. 582 до км. 603. Режимът на валежите в северния
климатичен район на Дунавската равнина, както и в община Никопол, има подчертано
континентален характер. Общата годишна сума на валежите е между 413 и 848 мм/м2. Те са
неравномерно разпределени, като максимумът е главно през юни, а минимумът през февруари.
Характерно за сезонното разпределение на валежите е, че са по-значителни по количество през
пролетта и лятото в сравнение със зимата. Характерни за района са твърде честите засушавания,
чиято продължителност понякога надвишава 3-4 месеца. На територията на общината няма
съществуващи и действащи хидроенергийни обекти. Над с. Драгаш войвода има един
ретензионен язовир, държавна собственост, управляван от „Напоителни системи“ ЕАД гр.
Плевен.
4.3.4.1. Водни тела
Според регистрите на Басейнова дирекция Дунавски регион на територията на общината
са налице 26 разрешителни за ползване на води (7 за подземни води, 6 заводовземане от
повърхностни води и 13 за ползване на повърхностни води).
Таблица 4.3.4.1. Разрешителни за водовземане от подземни водни тела
Вид
Подземни води
Подземни води

Код на водно тяло
BG1G0000QPL026
BG1G0000QPL026

Подземни води

BG1G0000K2M047

Подземни води

BG1G0000QAL008

Подземни води

BG1G0000QAL008

Подземни води

BG1G0000QAL008

Подземни води

BG1G0000QPL026

Вдовземане от
повърхностни

BG1OS130R015

Вдовземане от
повърхностни

BG1DU000R001

Вдовземане от
повърхностни

BG1DU000R001

Вдовземане от
повърхностни

BG1OS130R015

Вдовземане от
повърхностни

BG1OS130R015

Вдовземане от
повърхностни

BG1OS130R015

Име на водовземно съоръжение
-Чанаджика-Никопол
Др -Алваджията-Никопол
КИ Текийски - ВиК Плевен Никопол
ТК1-ПС Драгаш войвода - ВиК
Плевен-Никопол
ТК3-ПС Драгаш войвода - ВиК
Плевен-Никопол
ШК - ПС Лозица - ВиК Плевен Лозица
Др - Община Никопол Санадиново
помпена станция на подвижна
платформа
2 вертикални помпи Сигма F 400 с
дебит 367л/сек и една 350 D 190 с
дебит 300л/сек
2 вертикални помпи Сигма F 400 с
дебит 367л/сек и една 350 D 190 с
дебит 300л/сек
дизелов МПА MARANT
114R702(двигател Iveco, помпа
Rovatti) с дебит 1800л/мин
(30л/сек,)
дизелов МПА MARANT
114R702(двигател Iveco, помпа
Rovatti) с дебит 1800л/мин
(30л/сек,)
Моторен дизелов агрегат Marani
I14R702 и помпа Rovatti с

номер на имот
ПИ № 51723.311.2
ПИ № 51723.330.2
ПИ № 51723.133.41
ПИ № 51723.85.20
ПИ № 51723.85.20
ПИ № 180001. м. „Блатото в
землището на с. Лозица.
ПИ № 000193 и ПИ № 000179. м.
Селото Осъм
Проучвателен сондаж Р-1 Жернов
индустриална зона

ПИ №000105, м,Беглишка бара

ПИ №000105, м,Беглишка бара
1265,3 дка в масиви №37, №38,
№39, №40, №41, №42, №43, №44,
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капацитет 1800 l/min

Ползване от
повърхностни
Ползване от
повърхностни

BG1DU000R001

тръбен водосток

BG1DU000R001

тръбен водосток
мост - замяна на съществуваща
фермова конструкция и настилка
от летви върху дървени трупи
мост - замяна на съществуваща
фермова конструкция и настилка
от летви върху дървени трупи
мост - замяна на съществуваща
фермова конструкция и настилка
от летви върху дървени трупи
мост - замяна на съществуваща
фермова конструкция и настилка
от летви върху дървени трупи
укрепване на дере и
възстановяване на част от улица

Ползване от
повърхностни

BG1OS130R015

Ползване от
повърхностни

BG1OS130R015

Ползване от
повърхностни

BG1OS130R015

Ползване от
повърхностни

BG1OS130R015

Ползване от
повърхностни

BG1DU000R001

Ползване от
повърхностни

BG1DU000R001

шпунтова стена

Ползване от
повърхностни

BG1DU000R001

възстновяване на
брегоукрепващия откос

Ползване от
повърхностни

BG1OS130R015

Ползване от
повърхностни

BG1OS130R015

Ползване от
повърхностни

BG1OS130R015

Ползване от
повърхностни

BG1OS130R015

Източник: Регистър на БДДР

стоманобетонен мост над река
Осъм на път PVN 2122 до
площадка „Санадиново“
стоманобетонен мост над река
Осъм на път PVN 2122 до
площадка „Санадиново“
стоманобетонен мост на пет
еднакви отвора над река Осъм на
път PVN 2122 до площадка
„Санадиново“
стоманобетонен мост на пет
еднакви отвора над река Осъм на
път PVN 2122 до площадка
„Санадиново“

№45, №63 и №65, разположен
непосредствено до мястото на
водовземане м-ст Герена под
шосето, землището на с,Новачене
имот №000331 ,км,78+080,14 и км
78+210,14
имот №000334, км 77+240,34 и км
77+375,11
имоти №000389 и №000310
имоти №000389 и №000310
имоти №000389 и №000310
имоти №000389 и №000310
имот 143001, УПИ I-236, кв.12а,
УПИ I-243, кв. 11
кастрален номер 51723.500.1123;
51723.500.1124; 51723.500.1127 и
др
кастрален номер 51723.500.1123;
51723.500.1124; 51723.500.1127 и
др
имот 000389, 00310
имот 000389, 00310

имот 000389, 00310

имот 000389, 00310

4.3.4.2. Находища на минерални води
Няма регистрирани находища на минерални води на територията на община Никопол.
4.3.4.3. Уязвими и чуствителни зони
4.3.4.3.1. Санитарно охранителни зони
Според басейнова дирекция на територията на общината има приети шест санитарноохранителни зони. Детайлни характеристики на зоните може да се намери в Таблица 4.3.4.3.1.
Таблица 4.3.4.3.1. Списък на санитарно-охранителни зони на територията на община Никопол
№

225
256

Заповед за
определяне
на СОЗ №
СОЗ201/11.11.08
СОЗ231/18.08.09

Издател
на
заповедта

Водоползване

Водовземно
съоръжение

БДДР

c.Лозица и
с.Кулина вода

ШК

БДДР

гр.Никопол

КИ "Текийски"

Тип
подземеннезащитен
подземензащитен

Населено
място

Пояс І
/площ/
дка.

Пояс ІІ
/площ/
дка.

Пояс ІІІ
/площ/
дка.

Лозица

3.892

245.155

381.051

Никопол

0.875

12.090

35.010
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259
260
261
382

СОЗ234/17.09.09
СОЗ235/07.10.09
СОЗ236/09.10.09
СОЗ357/03.07.12

БДДР

гр.Никопол

ТК 1, ТК 3, ПС"
Драгаш войвода"

БДДР

гр.Никопол

Д-ж "Чанаджика"

БДДР

гр.Никопол

Д-ж "Алваджията"

БДДР

с.Санадиново

Д-ж Санадиново

Източник: БДДР

подземеннезащитен
подземеннезащитен
подземеннезащитен
подземеннезащитен

Никопол

9.385

27.428

72.695

Никопол

5.752

15.072

54.560

Никопол

2.788

13.740

48.616

Санадиново

31.676

15.027

27.929

4.3.4.3.2. Уязвими
Територията на целата общината попада в нитратно учзвими зони. Това е валидно в поголяма степен за територите подаща в отводнителната зона на река Осъм (Фиг. 4.3.8.2.1.).
Фиг. 4.3.4.3.2. Зони, в които водите са чиствителни към биогенни елементи – нитратно уязвими
зони

Източник: БДДР

4.3.4.4. Риск от наводнения
На територията на общината е установена една зона с висок риск от наводнение
BG1_APSFR_DU_001. Зона засяга пристанищната и крайбрежна зона на град Никопол до ул.
Раковска. През 2006 г. е регистрирано последното голямо наводнение в града, като по-голяма
част централната градска част е залята.
Таблица 4.3.4.4. Риск от наводнения на територията на община Никопол
№

Код РЗПРН

Име на РЗПРН

Водно тяло

Населено място

Степен на риск

26

BG1_APSFR_DU_001

Река Дунав

BG1DU000R001

гр. Никопол

висок

Източник: БДДР
4.4.
Флора
Eстествената растителна покривка заема малки части от територията на общината. Тя е
силно променена от стопанската дейност на хората и е запазена само в неусвоените за
земеделие участъци. Климатичните условия са подходящи за развитието на горско-дървесна
растителност. Към настоящият момент на територията на община Никопол има 6237ха гори.
56/56

Горският фонд в землището на община Никопол е представен от маломерни горички
предимно от Келяв габър – Carpinus orientalis Mill ; Акация – Robinia pseudoacacia L; Драка –
Paliurus spina-christi Mill; смрадлика – Cotinus coqqyqria Scop; и изкуствено създадени
насаждения от черен бор – Pinus niqra Arn; Бяла бреза – Betula pendula.Roth . По терасите на р.
Осъм и р. Дунав – Бяла топола – Populus alba L; Канадска топола – Populus deltoides L; Крехка
върба – Salix fraqilis L и бяла върба – Salix alba L. Срещат се и единични представители на летен
дъб – Quercus robur L; Обикновен горун – Quercus daleschampii L; Обикновена леска – Corylus
avellana L. и др. От овощните видове Орех – Juqlans regia L.; Кайсия – Armeniaca vulqaris L; череша
– Cerasus avium L; Дом.ябълка – Malus domestica Borkh; Синя слива – Prunus domestica L; Джанка
– Prunus cerasifera Ehrh; Праскова – Persica vulqaris Mill; Круша – Pyrus sativa Lam и др. От
селскостопанските култури добре виреят зърнено хлебните – пшеница – Triticum aestivum L;
Зърнено фуражните – ечемик – Hordeum vulqare L; овес – Avena sativa L; Царевица – Zea mays L;
техническите – Слънчоглед – Helianthus annuus L. В пасищата и обработваеми земи са се
настанили тревни съобщества, с доминиране на рудерални видове. Троскот – Cinodon dactylon
Pers; Обикн. Пирей – Agropyrum repens L. Срещат се също: Синя жлъчка – Cichorium inthybus L. ;
Обикновен магарешки бодил – Carduus acanthoides L.; Тревист бъз – Sambucus ebulus L;
Обикновена мъртва коприва – Lamium purpureum L.; Див овес – Avena fatua L.; Обкновена
коприва – Urtica dioica; Пролетно великденче – Veronica verna L; полска овсига – Bromus arvensis
L.; луковична метлица – Poa bulbosa L; зелена кощрява – Setaria viridis L.; сивосинкава кощрява –
Setaria qlauca L.; обикновена поветица, съвлек – Convolvulus arvensis L.; Пролетна острица – Carex
caryophyllea Latour. и др.
Защитените растения на територията на община Никопол са: Обикновена ефедра
(Ephedra distachya), Картузиански карамфил ( Dianthus carthusianorum), Елвезиево кокиче*
(Galanthus elwesii) Унгарски карамфил /Dianthus kladovanus (D. pontederae ssp. kladovanus)/,
(Chamaecytisus kovacevii) , Гол сладник (Glicyrrhiza glabra), Черноморска коча билка (Nepeta
parviflora), Пясъчен ранилист (Stachys arenariaeformis), Източна ведрица (Fritillaria orientalis)
Недоразвит лимодорум (Limodorum abortivum), Горска съсънка (Anemone sylvestris), Седефче
(Ruta graveolens).
4.5.
Фауна
Община Никопол се отличава с богато разнообразие на флората и фауната. Това се дължи
главно на разнообразието от условия и местообитания и почвено-климатични особенности.
Животинския свят в района на гр. Никопол е представен от: - Бозайниците – Обикновена
/полска/ полевка –Microtus arvalis; Полска мишка – Apodemus aqrarius; Лалугер – Citelus citelus;
Заек – Lepus europaeus; къртица – Talpa europaea; катерица – Sciurus vulqaris; Дива свиня – Sus
scrofa; Сърна – Capreolus capreolus; лисица – Vulpes vulpes и други.
Птиците – чучулиги (сем. Alaudidae); каменарчета (p. Oenanthe) (сем. Turdidae); лястовици – (сем.
Hirundinidae); сива яребица – Perdix perdix; пъдпъдък
– Coturnix coturnix; сойка – qarrulus qlandarius; кос – Turdus merula; голям ястреб – Accipiter
qentilis; малък ястреб – Accipiter nisus; Гургулица – Streptopelia turtur; обикновен мишелов –
Buteo buteo; гугутка – Streptopelis decaocto; бял щъркел – Ciconia ciconia; Домашно врабче – Paser
domesticus; полско врабче – Paser montanus и др.
Влечугите – зелен гущер – Lacerta viridis; пепелянка – Vipera ammodytes; шипобедрена
костенурка – Testudo qraeca; шипоопашата костенурка – Testudo hermanni и др.
Земноводните – зелена крастава жаба – Bufo viridis; Голяма водна жаба – Rana ridibunda;
Дъждовник – Salamandra salamandra и други.
Рибите – скобар – Chondrostoma nasus; шаран – Cyprinus carpio; Уклей – Alburnus alburnus; лин
(каленик) – Tinca tinca; Речен кефал (клен) – Leuciscus cephalus и други.
Безгръбначната фауна /Invertebrata/ от терена на пасищата се характеризира най-вече с
многообразието на растителноядни видове насекоми /Insecta, Polyphaga/ – разред Скакалци
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/Orthoptera/; разред Твърдокрили /Coleoptera/ - листояди /Chrisomelidae/; хоботници
/Curculionidae/ и др.,
4.6.
Поземлен ресурс по фондове
В община Никопол най-голяма част от поземления ресурс е зает от обработваеми
земеделски земи 59.17%, необработваеми земеделски земи от 16.38%, следвано от горски
територии 9.69%, водни площи 4.94%, обработваеми земи – трайни насаждения – 4.84% и
жилищни функции – 3.31%.
Таблица 4.6.1. Поземлен ресурс по територии с общо предназначение в община Никопол
ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ
I ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
1
Урбанизирани територии
1.1 Жилищни функции
1.2 Обществено - обслужващи функции
1.3 Смесени функции
в т.ч в урбанизираната територия на гр. Никопол
1.4 Производствени дейности
1.5 Складови дейности
1.6 Рекреационни дейности, курорти и вилни зони
1.7 Озеленяване, паркове и градини
в т.ч. гробищни паркове
1.8 Спорт и атракции
1.9 Комунално обслужване и стопанство
2
Земеделски територии
2.1 Обработваеми земи – ниви
2.2 Обработваеми земи – трайни насаждения
2.3 Необработваеми земи
2.4 Земеделски територии с възможна смяна на предназначението
3
Горски територии
3.1 Гори
3.2 Горски земи
4
Водни площи
5
Транспорт и комуникации
6
Територии за инженерно-техническа инфраструктура
II
ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ
1
Опазване на културното наследство
2
С особена териториално-устройствена защита
3
За възстановяване и рекултивация
Територии с активни и потенциални свлачища и срутища
4
(припокриващи се)
Общо:

Източник: КВС и ГИС база данни за ОУПО Никопол

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
площ (ха)
% от територията
1385.3
4.0
0.0
0.0
116.6
129.3
7.4
41.7
32.7
14.8
19.9

3.31%
0.01%
0.00%
0.00%
0.28%
0.31%
0.02%
0.10%
0.08%
0.04%
0.05%

24751.2
2022.9
6851.6
0.0

59.17%
4.84%
16.38%
0.00%

3968.3
83.7
2067.4
163.5
199.8

9.49%
0.20%
4.94%
0.39%
0.48%

0.2
0.0
0.0

0.00%
0.00%
0.00%

44.7

0.11%

41827.4

100.00%
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Държавна публична

Държавна частна

Изключителна
държавна собствен

Неустановена

Обществени
организации

Общинска публична

Общинска частна

Религиозна

Стопанисвано от
общината

Съсобственост

Частна

Чуждестранна

Общо всички

4.7.
Структура на собствеността
Поради факта, че най голяма част от територията е заета от земеделски земи, то и частната собственост има най-голям дял в община
Никопол. Следващите по площ са общинска публична и общинска частна собственост (Таблица 4.7.1.).
Таблица 4.7.1. Дял имотите по видовете собственост от общото за всеки вид територии с общо предназначение в община Никопол

Водни площи

29.80%

22.86%

0.00%

0.00%

1.22%

7.35%

35.92%

0.00%

2.04%

0.00%

0.82%

0.00%

100.00%

Горски земи

0.00%

70.00%

0.00%

0.00%

2.50%

0.00%

12.50%

0.00%

0.00%

0.00%

15.00%

0.00%

100.00%

Горски територии

0.88%

5.24%

0.00%

0.00%

2.98%

1.53%

4.29%

0.16%

0.02%

0.00%

84.87%

0.04%

100.00%

Жилищни функции

0.35%

9.40%

0.00%

2.87%

0.09%

1.13%

4.26%

0.09%

0.17%

3.31%

78.33%

0.00%

100.00%

Защитени територии за опазване на
културното наследство

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

50.00%

0.00%

0.00%

0.00%

50.00%

0.00%

0.00%

100.00%

Комунално обслужване и стопанство

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

14.29%

71.43%

0.00%

0.00%

14.29%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

Необработваеми земи

0.28%

1.05%

0.00%

0.04%

4.48%

56.03%

7.27%

0.02%

0.70%

0.09%

30.04%

0.00%

100.00%

Обработваеми земи - ниви

0.22%

0.81%

0.00%

0.01%

21.17%

1.06%

3.14%

0.07%

0.21%

0.62%

72.68%

0.02%

100.00%

Обработваеми земи - трайни насаждения

0.02%

0.11%

0.00%

0.34%

20.80%

0.39%

6.10%

0.05%

0.89%

0.42%

70.83%

0.06%

100.00%

Обществено - обслужващи функции

11.11%

44.44%

0.00%

0.00%

11.11%

0.00%

11.11%

0.00%

0.00%

0.00%

22.22%

0.00%

100.00%

Озеленяване, паркове и градини

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

6.90%

75.86%

17.24%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

Производствени дейности

0.57%

49.14%

0.00%

0.57%

6.86%

0.57%

16.57%

0.00%

5.71%

0.57%

19.43%

0.00%

100.00%

Рекреационни дейности, курорти и вилни
зони

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

Складови дейности

0.23%

77.57%

0.00%

0.00%

16.25%

0.00%

2.06%

0.00%

0.23%

0.00%

3.66%

0.00%

100.00%

Спорт и атракции

6.67%

6.67%

0.00%

13.33%

0.00%

20.00%

46.67%

0.00%

6.67%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

Техническа инфраструктура

57.66%

25.23%

0.00%

0.00%

0.00%

0.90%

16.22%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

Транспорт и комуникации

21.82%

2.18%

1.45%

0.00%

1.09%

68.36%

5.09%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

Общо всички

0.66%

2.48%

0.01%

0.12%

16.53%

7.33%

4.35%

0.07%

0.35%

0.52%

67.54%

0.02%

100.00%

Видове територии с общо предназначение
(Редови проценти)

Източник: КВС и ГИС база данни за ОУПО Никопол
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5. Обитаване
5.1.
Количествено и качествено състояние на жилищния фонд
В община Никопол има 6237 жилища през 2013 година, като с най-голям дял са
тристайните (41%), следвани от четиристайните (22%) и двустайните (20%). Наблюдава се
тенденция за увеличаване на всички видове с изключение на едностайни и шест и повече стаи.
В резултат на намаляване на населението се увеличават и жилищата на 1000 души от
населението и съответно намалява средния брой на лицата в едно жилище (Таблица 5.1.1.).
Таблица 5.1.1. Брой жилища, дял на жилищата по стаи, жилища на 1000 души от населението и
среден брой лица на жилище в община Никопол (2010-2013 година)
Индикатор
Жилища
Едностайни
Двустайни
Тристайни
Четиристайни
Петстайни
С шест и повече стаи
Жилища на 1000 човека от населението
Среден брой лица на едно жилище

2010

2011

2012

2013

6535
8%
21%
34%
23%
9%
5%
630.43
1.59

6237
5%
20%
41%
22%
8%
4%
677.57
1.48

6237
5%
20%
41%
22%
8%
4%
691.54
1.45

6237
5%
20%
41%
22%
8%
4%
705.94
1.42

Източник: НСИ, ТСБ
Почти една трета от жилищните сгради (31%) са построени в периода 1950-1959 година,
22% в периода 1960-1969 година и 21% преди 1949 година.
В основни линии 97% от жилищните сгради и от сградите са построени преди 1989 година
(Фиг. 5.1.1.).
Фиг. 5.1.1. Дял на сградите и жилищните сгради по период на построяване при преброяване на
населението в община Никопол (01.02.2011 година)
Дял на сградите и жилищните сгради по период на построяване (01.02.2011 година)
до 1949
1980 - 1989
Жилища

21%

Сгради

22%
0%

10%

1950 - 1959
1990 - 1999

1960 - 1969
2000 - 2011

31%

22%

32%
20%

30%

40%

1970 - 1979
Непоказано
17%

25%
50%

60%

70%

7% 2%1%

14%
80%

5% 2%1%
90%

100%

Източник: НСИ – Преброяване на населението 01.02.2011 година
5.2.
Структура на собствеността
От всички жилища в община Никопол е налице 99.2% частна собственост на физически
лица. Частната собственост на юридически лица е 0.2%, а държавните или общинските са 0.6%
(Таблица 5.2.1.).
Таблица 5.2.1. Брой жилища и дял на собствеността в община Никопол (2007-2013 г.)
Индикатор

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Общо жилища

6535

6535

6535

6535

6237

6237

6237

- държавни или общински

1.2%

1.2%

1.2%

1.2%

0.6%

0.6%

0.6%

- частни на юридическо лице

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

0.2%

0.2%

0.2%

- частни на физическо лице

98.6%

98.6%

98.6%

98.6%

99.2%

99.2%

99.2%

Източник: ТСБ
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5.3.
Видове пространствени структури на обитаване
В община Никопол преобладават тухлените сгради за обитаване следвани от други по
вид, а стоманобетонни и панелни са 0.4% (Таблица 5.3.1.).
Таблица 5.3.1. Дял на жилищните сгради по вид на конструкцията в община Никопол (2010-2013
година)
Индикатор
2010
2011
2012
2013
Жилищни сгради
6806
6547
6547
6547
Жилища - стоманобетонни и панелни
1.9%
0.4%
0.4%
0.4%
Жилища - тухлени
76.7%
84.7%
84.7%
84.7%
Жилища - други
21.4%
14.9%
14.9%
14.9%
Източник: ТСБ
5.4.
Технико-икономически характеристики на видовете обитаване
През 2013 година общата полезната площ на жилищата на човек от населението е 52.39
кв.м. Поради демографските проблеми свързани с намаляване на населението се наблюдава и
непрекъснато увеличаване на средната полезна площ на глава от населението (Таблица 5.4.1.).
Таблица 5.4.1. Полезна площ на жилищата в община Никопол (2010-2014)
Индикатор (кв.м)
2010
2011
2012
2013
Полезна площ общо
430459
462871
462871
462871
Площ на човек от населението - полезна
41.53
50.28
51.32
52.39
Площ на човек от населението - жилищна
26.16
36.14
36.89
37.66
Площ на човек от населението - спомагателна
7.99
7.32
7.47
7.63
Площ на човек от населението - кухни
7.38
6.82
6.96
7.11
Източник: ТСБ
5.5.
Градска динамика
В община Никопол е налице 43.2% необитавани жилищни сгради, което е резултат от
непрекъснатото намаляване на населението от 1946 година до днешно време (Таблица 5.5.1.).
Таблица 5.5.1. Общ брой на жилищните сгради, обитавани, необитавани, вила, колективно домакинство и дял по населени места в община Никопол (01.02.2011 година)
Населено място

Жилищни
сгради Общо

Жилищни
сгради
- обитавани

Жилищни
сгради
- необитавани

Жилищни
сгради
- вила

Жилищни
сгради
- колективно домакинство

Община Никопол
6545
Редови процент от общото за
100%
община Никопол
Колонен процент за всяка група по населени места

3720

2825

-

-

56.8%

43.2%

-

-

гр. Никопол

16.3%

22.7%

7.9%

-

-

с. Асеново

5.7%

5.9%

5.5%

-

-

с. Бацова махала

4.6%

5.2%

3.8%

-

-

с. Въбел

9.7%

9.1%

10.5%

-

-

с. Дебово

7.7%

7.2%

8.5%

-

-

с. Драгаш войвода

5.7%

6.4%

4.8%

-

-

с. Евлогиево

2.3%

1.7%

3.0%

-

-

с. Жернов

1.5%

1.2%

1.7%

-

-

с. Лозица

5.6%

3.8%

7.9%

-

-

с. Любеново

3.7%

3.5%

4.1%

-

-
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с. Муселиево

8.6%

9.5%

7.5%

-

-

с. Новачене

18.3%

14.2%

23.6%

-

-

с. Санадиново

5.0%

4.6%

5.6%

-

-

с. Черковица

5.2%

4.8%

5.7%

-

-

Източник: НСИ – Преброяване на населението 01.02.2011 година
Според преброяването от 2011 година 80.7% от всички заети в община Никопол работят и
живеят в едно и също населено място, 5.4% пътуват до общинския център Никопол за да
работят, а 2.9% до село от същата община. 7.3% пътуват за да работят в град в община от същата
област, 2.7% пътуват до работното си място в град в община от друга област (Фиг. 5.5.1.1.).
Фиг. 5.5.1.1. Всекидневни трудови мигранти по направление на миграцията на заетите в община
Никопол (01.02.2011 година)
Всекидневни трудови мигранти по направление на миграцията на заетите в община
Никопол (01.02.2011 година)
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

80.7%

19.3%

общо
Живеят и
работят в
едно и също
населено
място

5.4%

2.9%

7.3%

конфиденциални

2.7%

конфиденциални

в градове

в села

в градове

в села

в градове

в села

в същата община

в община
на същата област

в община
на друга област

Всекидневни трудови мигранти

Източник: НСИ – Преброяване на населението 01.02.2011 година
5.6.
Изводи, проблеми и потенциали
•

•

•

Изводи
o Преобладават двустайни, тристайни и четиристайни жилища, на 1000 души от населението има 706 жилища. 74% от жилищните сгради са построени преди 1979 година.
o 99.2% от собствеността на жилищата е частна на физически лица.
o 19.3% пътува за да работи в други население места в и извън общината;
Проблеми
o Поради непрекъснатото намаляване на населението се наблюдават 43.2% от необитавани
жилища в община Никопол, съпътствано с тенденция за увеличаване на полезната площ
на един жител;
Потенциали
o Основната част от жилищата са съсредоточени в Никопол и Новачене, а в останалите села
са равномерно разпределени.
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6. Здравеопазване
6.1.
Териториално разположение на мрежата от обекти
На територията на община Никопол има една „Многопрофилна болница за активно
лечение - Никопол“ ЕООД, един медицински център, осем амбулатории за първична медицинска помощ и една амбулатория за първична медицинска помощ по дентална медицина (Таблица
6.1.1.). Шест от общо 11 обекта са разположени в общинския център, а останалите в селата
Дебово, Драгаш Войвода, Муселиево, Новачене – всички те са АПМП-ИП.
Таблица 6.1.1. Териториално разположение на мрежата от лечебни заведения в община
Никопол
Населени места

гр. Никопол
с. Въбел
с. Дебово
с. Драгаш Войвода
с. Муселиево
с. Новачене
Общо всички

АПМПДМ-ИП

АПМП-ИП

МБАЛ

МЦ

Общо всички

1
1

3
1
1
1
1
1
8

1
1

1
1

6
1
1
1
1
1
11

Източник: РЗИ (2015)
6.2.
Видове лечебни заведения по нива на обслужване;
6.2.1. Ясли
В община Никопол няма функциониращи детски ясли.
6.2.2. Доболнична помощ
В община Никопол доболничната помощ е съставена от индивидуални практики за
първична медицинска помощ и дентална медицина. От всички 10, половината са разположени в
град Никопол, а останалите съответно в по-големите села от общината (Таблица 6.2.2.1.).
Таблица 6.2.2.1. Видове лечебни заведения за извънболнична помощ в община Никопол
Населени места

гр. Никопол
с. Въбел
с. Дебово
с. Драгаш Войвода
с. Муселиево
с. Новачене
Общо всички

АПМПДМ-ИП

АПМП-ИП

МЦ

Общо всички

1
1

3
1
1
1
1
1
8

1
1

5
1
1
1
1
1
10

Източник: РЗИ (2015)

6.2.3. Болнична помощ
В община Никопол функционира една болница с шест отделения - медико-диагностични
лаборатории, акушерство и гинекология, вътрешни болести, детски болести и образна диагностика (Таблица 6.2.3.1.). В болницата има 45 легла през 2013 година, като те са се увеличили с
пет през предходната година, а за периода 2011-2012 година са намалели от 50 на 40.
Поради непрекъснато намаляващото население в община Никопол се наблюдава и
увеличаване на броя на леглата на 1000 души от населението, като през 2013 година те достигат
от 5.09 легла (Таблица 6.2.3.1.). Съпоставено с областното (6.73) и националното ниво (6.88) през
2013 година това е по-ниско, като показател с почти легло и половина на 1000 души от
населението.
Таблица 6.2.3.1. Брой легла в болниците и легла на 1000 души от населението в община Никопол
(2007-2013 година)
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

"Многопрофилна болница за
активно лечение - Никопол"
50
50
50
50
40
40
45
ЕООД
Легла на 1000 души от
4.44
4.59
4.72
4.82
4.35
4.44
5.09
населението
Източник: НСИ, ТСБ
6.2.4. Медицински персонал
През 2013 година в община Никопол има 22 лекари, от които 6 общопрактикуващи, 5 по
дентална медицина и 27 медицински специалиста по здравни грижи. Лекарите на 1000 души от
населението са 2.49, което е на половина по-ниско от равнището за областта (5.29), така и от
общото за страната (4.02) (Таблица 6.2.3.1.).
Таблица 6.2.3.1. Медицински персонал в община Никопол (2007-2013 година)
Лекари
Години

общо

в т.ч.
oбщопрактикуващи

25
23
22
27
25
21
22

8
8
8
7
8
6
6

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Лекари по
дентална
медицина

Медицински
специалисти по
здравни грижи

Брой лекари
на 1000
души от
населението

1
1
1
1
1
1
5

38
31
33
33
26
28
27

2.22
2.11
2.08
2.60
2.72
2.33
2.49

Източник: ТСБ
6.3.
Собственост
Поради факта, че в община Никопол преобладават индивидуалните практики за активно
лечение е налице и частна собственост върху този вид лечебни заведения (Таблица 6.3.1.).
МБАЛ и Медицински център Никопол са еднолични дружества с ограничена отговорност
собственост на община Никопол (Таблица 6.3.1.).
Таблица 6.3.1. Собственост и вид на лечебните заведения в община Никопол
Собственост

АПМПДМ-ИП

АПМП-ИП

МБАЛ

МЦ

Общо всички

ЕООД
ЕТ
Общо всички

1
1

8
8

1
1

1
1

2
9
11

Източник: РЗИ (2015)
6.4.
Изводи, проблеми и потенциали
• Проблеми
o Община Никопол разполага с МБАЛ и Медицински център общинска собственост.
Броя на леглата в лечебните заведения е под общото за областта и страната (с над
1 легло на 1000 души), а лекарите са два пъти малко.
o При продължаващо намаляване на населението в общината ще става все потрудно нормалното функциониране на лечебните заведения в общината.
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7. Образование
7.1.
Териториално разположение на мрежата от обекти
В община Никопол има две училища, един общински детски комплекс и девет детски
градини. Основно училище "Патриарх Евтимий" е разположено в село Новачене, три от детските
градини и СОУ "Христо Ботев" и общински детски комплекс се намират в общинския център, а
останалите шест детски градини са разположени в селата Новачене и Черковица, Драгаш
войвода, Муселиево, Дебово и Бацова махала (Таблица 7.1.1.).
Таблица 7.1.1. Териториално разположение на мрежата от образователни обекти в община
Никопол (2015 година)
Учебно заведение
Основно училище "Патриарх Евтимий"
Средно общообразователно училище "Христо Ботев"
Общински детски комплекс
Целодневна детска градина №2 "Радост"
Целодневна детска градина №1 "Щастливо детство"
Целодневна детска градина №3 "Радост"
Целодневна детска градина "Детелина"
Целодневна детска градина "Слънце"
Целодневна детска градина "Георги Иванов"
Целодневна детска градина "Здравец"
Целодневна детска градина "Щастливо детство"
Целодневна детска градина "Снежанка"

Населено място

Година на създаване

Новачене
Никопол
Никопол
Никопол
Никопол
Никопол
с. Черковица
с. Драгаш войвода
с. Новачене
с. Муселиево
с. Дебово
с. Бацова махала

1880
1850
1994
1974
1956
1974
1973
1959
1981
1972
1979
1972

Източник: МОН, РИО
7.2.
Образователни равнища
7.2.1. Детски градини
Въпреки демографските проблеми на общината и отрицателния естествен прираст в
общината има девет детски градини, в които има общо 236 деца в 13 групи и среден брой на
деца в група е 18.15 деца. Всичките детски градини са с общинско финансиране (Таблица
7.2.1.1.).
Таблица 7.2.1.1. Капацитет и брой деца в детските градини в община Никопол (2015 година)
Учебно заведение
Целодневна детска градина №2 "Радост"
Целодневна детска градина №1 "Щастливо детство"
Целодневна детска градина №3 "Радост"
Целодневна детска градина "Детелина"
Целодневна детска градина "Слънце"
Целодневна детска градина "Георги Иванов"
Целодневна детска градина "Здравец"
Целодневна детска градина "Щастливо детство"
Целодневна детска градина "Снежанка"
Общо всички

Брой
групи

Брой деца
към 02.2015 г.

Вид
финансиране

1
3
2
1
1
2
1
1
1
13

18
64
40
7
10
32
28
19
18
236

Общинско
Общинско
Общинско
Общинско
Общинско
Общинско
Общинско
Общинско
Общинско
-

Източник: МОН, РИО
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7.2.2. Училища
В двете функциониращи училища на община Никопол се обучават 532 деца в 28
паралелки. В допълнение в общинския детски комплекс функционират още осем групи и се
обучават 111 деца (Таблица 7.2.2.1.). Средния брой на децата в паралелка в училищата е
19.00, а в ОДК е 13.88.
Таблица 7.2.2.1. Капацитет и брой деца в детските градини в община Никопол (2015 година)
Учебно заведение
Основно училище "Патриарх Евтимий"
Средно общообразователно училище "Христо Ботев"
Общо училища
Общински детски комплекс
Общо всички

Брой
паралелки

Брой ученици
към 02.2015 г.

Вид
финансиране

8
20
28
8
36

162
370
532
111
643

Общинско
Общинско
Общинско
-

Източник: МОН, РИО
7.3.
Собственост
Всички образователни обекти в община Никопол са собственост на общината и
съответно финансирани от нея.
7.4.
Изводи, проблеми и потенциали
• Изводи
o Добре развита мрежа от образователни обекти, особено по отношение на
детските градини.
• Проблеми
o Проблемите от демографско естество неминуемо въздействат и на образователната инфраструктура и не осигуряват достатъчно деца за пълняемостта на
паралелките.
• Потенциали
o Осъществяване на целодневна форма на обучение, детски лагери и зелени
училища и разнообразяване на дейностите с цел осъществяване достатъчно
финансови ресурси за поддържане и функциониране на образователните
обекти.
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8. Култура
8.1.
Териториално разположение на мрежата от обекти
8.1.1. Музеи
На територията на община Никопол функционира един музей - Смоляновата къща –
градска българска къща от преди Освобождението. В този бивш дом на сем. Смолянови се е
укривал Васил Левски при честите си посещения в града на път за Румъния. В последствие е
превърната в къща-музей "Васил Левски" през 1968 година.
Допълнително през 2014 година е започнало изграждането на къща-музей на
средновековния равин Йосеф Каро. За възстановяването на сградата в близък до
оригиналния й вид, са подпомогнали и запазените снимки от 19 век.
8.1.2. Библиотеки
Библиотечната дейност в община Никопол се развива в сградите на читалищата и се
състой от четири обекта в общинския център и селата Асеново, Муселиево и Драгаш войвода
(Таблица 8.1.3.1.).
8.1.3. Читалища
Във всяко едно населено място от общината има изградено и функционира читалище.
На годишна база в общината се изработва и приема програма за културния календар и
програма за дейността на читалищата съответно и определяне на организаторите на
събитията в тях (Таблица 8.1.3.1.). При всички има стремеж към утвърждаване, като културни
средища, които да дават възможност за по-широко включване на различни слоеве на
обществото в процеса на художественото творчество и културна дейност.
Таблица 8.1.3.1. Читалища, разположение и наличност на библиотеки в община Никопол
Име на читалище

Град/село

Наличие на библиотека

Народно читалище Напредък 1871

Град Никопол

ДА

"Съгласие 1907-с.Лозица"

Село Лозица

-

Съгласие 1927

Село Дебово

-

Съгласие -1907

Село Новачене

-

Петър Парчевич-1927

Село Асеново

ДА

Петко Симеонов-1905

Село Муселиево

ДА

Развитие 1900

Село Въбел

-

"Христо Ботев 1928"

Село Евлогиево

-

"Христо Ботев 1928-Санадиново"

Село Санадиново

-

Просвета 1924

Село Любеново

-

"Зора 1905"

Село Бацова Махала

-

"Просвета 1927-Драгаш войвода"

Село Драгаш Войвода

ДА

Зора-1939

Село Черковица

-

Искра 1948

Село Жернов

-

Източник: Регистър на читалищата в България; Годишна програма за дейността на
читалищата в община Никопол
8.1.4. Религия
В 9 от общо 14 населени места от общината има изградени и функциониращи църкви
(Таблица 8.1.5.).
Таблица 8.1.5. Религиозни обекти на територията на община Никопол
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Име

Вид

Населено място

Св. прор. Илия
Св. Георги
Св. Параскева
Св. Троица
Св. Никола
Успение Богородично
Св. Възнесение
Св. Троица

Църква
Църква
Църква
Църква
Църква
Църква
Църква
Църква

с. Въбел
с. Дебово
с. Драгаш войвода
с. Лозица
с. Муселиево
гр. Никопол
с. Новачене
с. Асеново

Източник: Регистър на храмовете в България
8.1.5. Културни дейности
През 2015 година в културния календар на читалищата в община Никопол са
заложени за провеждане 301 културни дейности. 202 от тях се честват в повече от едно
читалище и са посветени на честването на национални и международни събития с
определена кауза.
По важните празници очертаващи местната идентичност и целящи нейното съхраняване и
популяризиране са:
• Обичай „мошули” среща на площада, изпълнение на ритуала и награждаване на
групите (6-7 януари)
• Възстановяване на обичая „Бразая“ (6 януари)
• VІIІ-ми Празник на лазарките и конкурс „Най-хубава лазарка” и Великденски концерт
(4 април)
• Участие в осми фолклорен събор „Живи въглени” в село Дебово (м. май)
• 113 г. от рождението на ген.Борис Ганев – поднасяне на цветя (18 юли)
• Фестивал ”Банатски вкусотии - традициите на моето село” – пето издание с участието
на гости от Румъния, Полша, Италия, Испания, Нигерия и България (14 – 16 август)
• 360 г. от рождението на епископ Георги Пеячев – водач на Чипровското въстание –
„Живот и делото в ползо роду” - доклад на Анюта Каменова – Борин - директор на
исторически музей в Чипровци с участието на фамилията Пеячеви от Австрия, Сръбска
и Хърватска (м.август и септември)
8.1.6. Културно наследство
Цел на разработката
В съответствие с актуализираният План за развитие на община Никопол, цел на
раздела за недвижимо културно и природно наследство е:
Опазването, валоризацията и социализацията на природното и културното
наследство на общината да се превърне в значим ресурс за нейното икономическо развитие
и просперитет. Да се превърне във водеща туристическа и културна дестинация на Северна
България.
Задачата на раздела за недвижимото културно наследство в рамките на проекта за
изменение на Общия устройствен план на Община Никопол е да създаде предпоставки и
устройствена основа за опазването, ревалоризирането и социализирането на
недвижимото културно наследство.
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Целта на разработката е да изпълни задълженията си към проекта за ОУП и чрез
проучване и анализ да даде решение за териториалния обхват на зониране и устройствен
режим, произхождащ от наличната материална база на наследствоно , необходимостите за
неговото опазване, развитие и социализация. В приетия ОПР община Никопол 2014-2020г. ,
е поставена цел на раздела за недвижимо културно и природно наследство :
Опазването, валоризацията и социализацията на природното и културното
наследство на общината да се превърне в значим ресурс за нейното икономическо
развитие и просперитет. Да се превърне в устойчива туристическа и културна дестинация
на Северна България.
Задачата на раздела за недвижимото културно наследство в рамките на проекта за
Общия устройствен план на Община Никопол е да създаде предпоставки и устройствена
основа за опазването, валоризирането и социализирането на недвижимото културно
наследство и да направи връзка със съседните територии от други общини. Да обоснове
културното наследство като потенциал за развитие на туризма във всичките му
многообразия, като прави синтез на културно, природно наследство и туризъм – вътрешен
и международен, база за устойчиво икономическо развитие на общината, създаване на
индивидуален туристическипродукт.
Предвид обхвата и задачите на настоящия проект за изработване на Общ
устройствен план на община Никопол, в раздела (подсистемата) за развитието на
недвижимото културно-историческо наследство, са разгледани териториалните модели на
зониране и принципите на интегриране на наследството в цялостното прогнозно развитие
на общината. Изведени са изисквания към последващите нива на устройствено планиране и
предложения за допълнителни специализирани проучвания и проекти касаещи
недвижимото наследство.
Като обобщен резултат от обхванатата проблематика са предложени общински
политики за опазване, валоризация и социализация на културните ценности на
територията на община Никопол.
Проучвателна основа
Като изходна информация при разработването на подсистема Културно и природно
наследство са ползвани данни и информации от различни източници, съдържащи данни за
налични в територията археологически и архитектурно-строителни обекти и ансамбли,
декларирани и обявени недвижими културни ценности /НКЦ/ - актуализиран списък на
недвижимите културни ценности за община Никопол от НИНКН и РИМ-Плевен, НАИМ –
БАН, изисквания от Заданието за проектиране на Общ устройствен план на Община
Никопол.
В резултат на проучване и анализ на наличната изходна информация на картата на
общината са сигнирани всички недвижими културни ценности /НКЦ/ с Протоколи и Решения
на МК, със статут „зони с особена устройствена защита”, както и отделни идентифицирани
археологически обекти, за които съществуват данни от посочените източници.

За нуждите на ПЛАНА са ползвани следните документи и източници:
- Данните и изискванията, включени в Задание за изработване на проект за Общ устройствен план на
община Никопол
- Становище на Министерство на културата относно Заданието за изработване на проект за ОУПО
Никопол с изх. № 33-НН-709/05.08.2014г. на МК.
- Информация от Националния документален архив (НДА) при НИНКН и Регионален исторически
музей - Плевен предоставена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
- Писма и Заповеди на Министерството на културата.
- Регистър на недвижимите културни ценности от НДА при НИНКН.
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- Писмо на РИМ-Плевен .

При изготвяне на плана са използвани следните документи:

Стратегия за развитие на община Никопол за периода 2006г. – 2008г.
Доклад към инвестиционна програма за периода 2006г. – 2008г. за община Никопол
Национална стратегия за регионално развитие
Областна стратегия за развитие на Плевен
Секция III - Приложение 1 – Справка 1: Списък на недвижими културни ценности в община
Никопол към 2015 г. от РИМ – Плевен;
Секция III - Приложение 1 – Справка 2: Писма изх. №№ ……………………………... на НИНКН
относно НКЦ и охранителните им зони
Секция III - Приложение 1 – Справка 2: Списък на военни паметници и паметни плочи в
Община Никопол , изготвен от РИМ – Плевен
Секция III - Приложение 1 – Справка 2: Списък на недвижими културни ценности в община
Никопол към 2015 г.
Закон за регионалното развитие (ЗРР)
Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие, приет с ПМС № 216 от 2008 г.
(Обн. ДВ. бр. 80 от 2008 г.; с изм. и доп.)
Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)
Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри (Обн. ДВ, бр. 41 от 13 Май 2005 г. с изм. и
доп.)
Закон за устройство на територията (ЗУТ)
Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони (обн., ДВ, бр. 3 от 2004 г.; с изм. и доп.)
Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (обн.,
ДВ, бр. 57 от 2001 г.; с изм. и доп.)
Наредба № 2 от 2004 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните
системи на урбанизираните територии (обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; с изм.)
вж. също: Правила и нормативи за планиране на населените места (ДВ, бр. 21 и 22 от 1970, с
изм. и доп.); Наредба № 1/1994 г. за геозащитна дейност (ДВ, бр. 12 от 1994, с изм. и доп.);
Наредба № 2/1998 г. за застрояване в земеделските земи (ДВ, бр. 48 от 1998 г., с изм. и
допълнения).
Наредба № 19 от 25 октомври 2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на
предназначението им (обн., ДВ, бр. 19 от 6.11.2012г.)
Закон за културното наследство (ЗКН
Наредба за обхвата, структурата, съдържанието и методологията за изработване на
плановете за опазване и управление на единичните или груповите недвижими културни
ценности приета с ПМС № 45 от 25.02.2011 г. (обн. ДВ, бр.19, 08 март 2011 г., изм. и доп. ДВ.
Бр.87 от 9 Ноември 2012т.)
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Кратък исторически обзор за територията на община Никопол

Общи характеристики Историческо развитие
Според археологическите проучвания най-ранните следи от живот датират от времето
на старокаменната епоха. В района на хълма Калето са открити останки от времето
на траките (1200-100 г.пр. Хр.).
По времето на Римската империя селището е включено в провинцията Мизия. Покъсно, през IV век, след разделянето на Римската империя, остава в границите на Източната
Римска империя (Византия). През 1059 г. получава името Никопол(Никополис — град на
победите). От тази епоха датират откритите надгробни плочи на Авила Линхе и още една в
чиято украса е изобразен римски конник, жертвеник, посветен на богинята Диана. Найпопулярен е саркофагът, който е вграден в Чешмата на Елия, изградена през II век от
обикновения римлянин Фронтона в памет на рано починалата му жена. През XIX век
археологът Дижарден, трогнат от стиховете, поставя втора плоча с превод на френски. Сега
към чешмата води хубава алея.
След превземането на Никопол от турците станал център на Никополския санджак, който
обхващал територията на Търновското царство в границите от края на съществуването му.
Към него са спадали казите Иврача (бълг. Враца), Ловча (бълг. Ловеч), Плевне (бълг. Плевен),
Мроморнича (бълг. Мраморница) -- до 1516 г. и др. битката при Никопол от 1396 г. е
повратната точка в историята не само на България, но и на балканите в европа.
През периода XV век — XVII век, по време на османското владичество, Никопол е
един от най-големите военно-административни центрове със силна крепост и интензивен
стопански, духовен и политически живот. Градът започва да запада през XVIII — XIX век и в
крайна сметка загубва статута си на голям военно-административен и общественополитически център.
Никопол е част от Природен парк Персина. В региона на града има защитени видове и
обекти като Скалната църква, дървото Гинко билоба, сладък корен и др. Културна
забележителност в града е паметникът на руските воини, загинали за свободата на града,
както и намиращият се почти в центъра на града паметник на кръстоносците, преминали
през града през 12 век.
Друга културна забележителност в града е Никополската крепост, наричана от местното
население просто „Калето“, където е запазена част от големия дворец на един от последните
български царе Иван Шишман.
Най-старият запазен паметник е кръстокуполната църква "Св. св. Петър и Павел", строена
през 13-14 век., позната като „Манастирчето“.
В Никопол се намира тюрбето (гробницата) на мюсюлманския светец Али Коч Баба. Според
османските архиви от 16 век, Али Коч Баба е дервиш, обявен за светец. Допреди 20 години
на хълма се е издигал вековен дъб. Според преданието, той е израснал от овчарската гега на
Али Коч Баба, който я забил там, преди да издъхне. Мюсюлманският светец е почитан като
лечител с тържества, които съвпадат с православния Гергьовден.
В южната част на Никопол се намира Смоляновата къща, която днес е къща-музей „Васил
Левски“. Представлява типична градска българска къща от преди Освобождението. Една от
къщите на сем. Смолянови, в която се е укривал Васил Левски. Реставрирана през 1968 г. и
днес е със статута на етнографски музей.
Скалната църква „Св. Стефан”
Намира се край брега на р. Дунав. Представлява част от скален манастирски комплекс от
епохата на Първата българска държава.
Църква „Св. Петър и Павел”
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Представлява малка кръстокуполна църква, един от забележителните образци на
църковната архитектура от ХІІІ-ХІV в. Бъдещи археологически проучвания биха изяснили
дали църквата е част от манастирски комплекс.
Никополска крепост „Шишманово кале”
Разположена е на скално възвишение. Калето е сързано чрез крепостни стени със
средновековно пристанище в подножието на крепостното възвишение.
Античният град Улпия Ескус
В близост до брега на река Дунав, на около 22 км от град Гулянци, област Плевен, се
намира античният град Улпия Ескус. Римският град е възникнал през І в.н.е. като наследник
на тракийско селище. Около него по-късно е изграден лагерът на Пети македонски легион.
Военният лагер получава статута на колония след славната победа на император Марк
Улпий Траян (98 г. – 117 г.) над даките. По случай победата Улпия Ескус е обявен за град
със собствено управление. Римският град се превръща във важен кръстопът, като силен
разцвет преживява през ІІ – ІІІ в., когато е изградена централната градска част. Улпия Ескус е
строен по типичния за римските градове начин - имал правоъгълна форма, а улиците са в
посока изток – запад и север – юг. И днес посетителите могат да видят останки от улици,
храмове, голяма гражданска базилика. Общата територия на града била около 280 дка.
Градът е в разцвета си и през ІV в. – при управлението на император Константин
Велики(307г.–337г.). Тогава столица на римската империя става Константинопол, а на брега
на река Дунав е изграден голям каменен мост, за откриването на който на 5 юли 328 г. идва
лично императорът.
Улпия Ескус е разрушен от аварите в края на VІ в. От Х до ХІV в. върху останките от античния
град е съществувало друго селище.
Първите разкопки на античния град се провеждат през 1904 -1905 г. По-късно, през 1947 –
1951 г. археолозите откриват голяма обществена сграда, а в едно от помещенията й е
намерена една от най-добрите римски многоцветни подови мозайки по българските земи. В
централната част е изобразена сцена от комедията „Ахейци”. Мозайката е реставрирана и
консервирана и днес може да се види в Регионалния исторически музей в Плевен.
При разкопки са открити още форумен комплекс, храмове на Капитолийската троица
(Юпитер, Юнона, Минерва), голяма базилика, обществени сгради, бани и др.
Античният град е част от обектите на Регионалния исторически музей - Плевен, затова част
от находките, открити в Улпия Ескус, са изложени в специално отделена зала на музея.
С брой 88 на Държавен вестник от 1965 г. римският град е обявен за архитектурно-строителен паметник на културата от Античността и Средновековието с категория национално значение. През 2011 г. в брой 104 на Държавен вестник Улпия Ескус получава статут на археологически резерват.
Римски път на император Траян
По времето на Римската империя (I-III в.) първокласните пътища достигали дължина от около
90 000 км. Наложени върху екватора биха го опасали два пъти. Второкласните артерии били
много
повече.
Класическият първокласен римски път достигал до 6 м широчина и бил изграден от 4 пласта.
Най-отдолу се настилал чакъл с пясък, после дребни камъни, а отгоре пак чакъл, но залят
обилно с хоросан. Последният пласт бил застилан с масивни каменни, варовикови или
базалтови плочи. От двете страни се слагали бордюри. В планинските проходи пътищата
били значително по-тесни и се изсичали често в скалите. В равнината се изграждали върху
насипи,
за
да
може
по-лесно
да
се
оттича
дъждовната
вода.
На всяка римска миля (1 р.м. = 1482 м) се поставяла каменна крайпътна колона, предимно с
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цилиндрична форма. На нея се изписвало името на управляващия император, на
провинциалния управител, на лицата, издигали колоната (най-често военна част) и
разстоянието от най-близкото селище. В граничните райони, на няколко мили видимо
разстояние, се изграждали триетажни стражеви кули.
На 15-20 римски мили имало пътни станции. В днешните български земи римляните
образували провинциите Мизия (на север от Стара планина) и Тракия. В много участъци те
заварили по-стари тракийски друмове. С налагането на новата власт на Балканите започнали
грандиозни строежи на военно- стратегически пътища с първокласно значение.
Римляните обаче, още по времето на император Тиберий (14-37 г.), чрез IV Скитски и V
Македонски легион започнали изграждането на тратегическия Крайдунавски път. Той идвал
от Сингидунум (Белград) и достигал до Виминациум (Костолац в Сърбия) и елезни врати.
Оттам се отправял към Дортикум при устието на Тимок (с. Връв, Видинско), нония (Видин),
големият град Рациария (с. Арчар), Алмус (Лом), по-нататък към важния център Улпия Ескус
(с. Гиген, Плевенско), Димум (Белене) и легионния лагер Нове (Свищов). След това
"магистралата" продължавала за Ятрус (с. Кривина, Русенско), Сексагинта Приста (Русе)
Трансмариска (Тутракан) и легионния лагер Дорусторум (Силистра). После пътят правел
завой на североизток и постепенно се насочвал към делтата на Дунав. Той бил окончателно
завършен при император Траян (98-117).
Третият трансконтинентален път бил окончателно съграден при Траян. Той идва от Панония
(Унгария) и Дакия (Югозападна Румъния). Прекосявал Дунава при големия градски център
Улпия Ескус. Оттам покрай с. Рибен и Плене се отправял към старопланинските подстъпи в
провинция Мизия. Преминавал планината Хемус при Троянския проход и оттам се отправил
през Тракия за Филипопол. Продължавал през Родопите и се насочвал по посока Тракийско
море, наричано още Егейско (Бяло море). Там бил съграден прословутият стар път Виа
Егнация - идващ от Средна и Южна Италия, продължаващ след това от Дурес в Албания за
Солун и оттам по бреговете на Егейско и Мраморно море за Бизантион-Константинопол.
Природен парк “Персина” се намира на северната граница на Република България по
поречието на река Дунав. Разположен е на площ от 21 762,2 ха по цялата дължина на
Свищовско – Беленската низина, на територията общините Никопол, Белене и Свищов.
Обхваща всички български дунавски острови в тази част на река Дунав: Персин, Голяма
бързина, Магареца, Щуреца, Милка, Китка, Предела, Градина, Средняк, Лакът и
Палец. Природен парк "Персина" включва територии от землищата на Никопол, Драгаш
Войвода, Белене, Свищов и Ореш.
Дирекцията на Природен парк “Персина” се намира в гр. Белене, малък град на брега на
река Дунав.
Природни забележителности:
1. Пещера „Наин калът”, с. Муселиево.
2. Защитена местност: „Елиата”, с. Бацова махала
3. Природна забележителност „Скалната църква”
4. защитена местност „Плавала”, Никопол.
Територията на днешна община Никопол остава малко встрани от трансевропейски културни
коридори но е в близост до
обекти като
археологическия комплекс Улпия
Ескус,Шишмановата крепост, скалната ц. „Св. Стефан”, което озночава че със своите културни
обекти , може да допълни туристическия познавателен и културен маршрут и да обогати
интереса със самобитността на своята територия. Със своята културна и научна стойност и
обществена значимост се отличават археологическото наследство от праисторията, Античността и
Средновековието в и извън населените места в общината, съхранените жилищни сгради,
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християнски и мюсюлмански религиозни обекти, както и исторически паметници и паметни плочи на
загиналите във войните.

Културно-исторически потенциал на община Никопол.
Културно-историческия потенциал на община Никопол се определя от няколко
основни фактора:
* Исторически места, събития и личности
* Археологически находки недвижими културни ценности /НКЦ/
* Архитектурно-строителни недвижими културни ценности /НКЦ/
* Етнография и фолклор
В културата и традициите на населението от района тези четири фактора са
неразделни компоненти от ежедневния бит и празничните ритуали на населението.
В цивилизационното развитие на разглежданата територия се различават
- бронзова епоха
- тракийска епоха
- гръцка цивилизация
- римска епоха
- І-ва българска държава
- ІІ-ра българска държава
- Османско робство
- Освобождение и след Освобождение
1. Началото на първо хилядолетие пр.н.е. (тракийска мегалитна култура)
2. Гърцка колонизация (елинизъм)
3. Римска империя
4. Средновековие
5. Турско робство
6.Следосвобожденски период.
От това време има запазени сгради, с необходимата научна и културна стойност на
НКЦ , които да са част от картата на културното наследство и база за туристическа активност.
Статистика и териториално разположение
Разположението на обектите на наследството по брой, вид и настоящия статут е представено
както следва:

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ
Структура на археологически обекти
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

археологически находки – 13 бр.
култов комплекс – 1 бр.
град – 1 бр.
път – 1 бр.
крепости – 2 бр.
манастир – 1 бр.
каменни оръдия – 1 бр.
керамични проводи – 1 бр.
добив на камък – 5 бр.
некропол – 4бр.
могила – 16 бр.
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1. Регистрационна карта 0400154
Обектът се намира в гр. Никопол, община Никопол. Обектът е локализиран в централната
част на града. Площта е 18 дка. Намерените находки са: кремъчни и други. Видът на обекта е
с неопределена функция, датиран от периода на Палеолита; селища и граждански
постройки, датирани от периода на Праисторията. През 1967 г. са проведени разкопки
около 50 кв.м. Обектът е обявен за археологическа културна ценност с национално значение
съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
2. Регистрационна карта 0400155
Обектът се намира в гр. Никопол, община Никопол, м. Палажала. Обектът е локализиран
източно от града. Площта е 8 дка. Видът на обекта е култови комплекси, датирани от
периода на Средновековието; скално, датирано от периода на Първата българска държава;
църква, базилика, датирана от периода на Втората българска държава. Пръв изследвач е
Шкорпил, известна отдавна като „Шейтан ханъм“. Обектът е обявен за археологическа
културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
3. Регистрационна карта 0400156
Обектът се намира в гр. Никопол, община Никопол, м. Змийската канара. Площта е 40 дка.
Намерените съоръжения са: каменни, огнища, стъпала, стени, хоросанови мазилки.
Намерените находки са: керамични, водопроводни тръби, керемиди, съдове и туйли и
други. Видът на обекта е крепости, датирани от периода на Късната античност. Обектът е
регистриран при теренни обхождания. Обектът е обявен за археологическа културна ценност
с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
4. Регистрационна карта 0400157
Обектът се намира в гр. Никопол, община Никопол, м. Осъмско кале. Площта е 45 дка.
Намерените съоръжения са: архитектурни детайли, мазилки, огнища, стени, хоросанови
мазилки, ями. Намерените находки са: керемиди, монети, оръжия, съдове и тухли. Видът на
обекта е крепости, датирани от Късноримската епоха; обект с неопределена функция,
датиран от периода на Втората българска държава; обект с неопределена функция, датиран
от периода на Средновековието. Обектът е споменат от Шкорпил, иманярски разкопавания
на подземния подход през 1987 г. Обектът е обявен за археологическа културна ценност с
национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
5. Регистрационна карта 0400158
Обектът се намира в гр. Никопол, община Никопол, м. Калето. Площта е 31 дка. Намерените
съоръжения са: архитектурни детайли, замазки, настилки, огнища, пещи, стени, струпвания,
стъпала, хоросанови мазилки. Намерените находки са: метални, керемиди, лампи, монети,
мъниста, прешлени, съдове, тежести, тухли. Видът на обекта е крепости, датирани от
Желязната епоха; обект с неопределена функция, датиран от периода на Античността; обект
с неопределена функция, датиран от периода на Втората българска държава; обект с
неопределена функция, датиран от периода на Късно желязната епоха; обект с
неопределена функция, датиран от периода на Средновековието. Обектът е известен на
населението, описан е от Шкорпил преди 1900 г. Обектът е обявен за археологическа
културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
6. Регистрационна карта 0400159
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Обектът се намира в с. Въбел, община Никопол, м. Върбица, Бузова чешма. Площта е 100
дка. Намерените съоръжения са пещи и стени. Намерените находки са: керамични,
керемиди, монети, прешлени и тухли. Видът на обекта е с неопределена функция, датиран
от периода на Античността; обект с неопределена функция, датиран от периода на
Бронзовата епоха; с площ над 5 дка /коме, пагус и др./, датиран от периода на Енеолита;
селища и граждански постройки, датирани от Праисторията. Обектът е открит при теренни
обхождания. Обектът е обявен за археологическа културна ценност с национално значение
съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
7. Регистрационна карта 0400160
Обектът се намира в с. Въбел, община Никопол, м. Три кладенци. Площта е 156 дка.
Намерените съоръжения са пещи и стени. Намерените находки са: каменни, оръдия на
труда, прешлени и съдове. Видът на обекта е некрополи, датирани от периода на Късното
Средновековие; плоски, като не може да бъде определен периода, от който са; с площ над 5
дка /коме, пагус и др./, датиран от периода на Енеолита; селища и граждански постройки,
датирани от Праисторията; обект извън населеното място, като не може да бъде определен
периода, от който е. Обектът е открит при стопански работи. Регистриран е при теренни
обхождания. Обектът е обявен за археологическа културна ценност с национално значение
съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
8. Регистрационна карта 0400161
Обектът се намира в с. Въбел, община Никопол, м. Башаречки дол. Площта е 150 дка.
Намерените съоръжения са водопроводи, огнища и стени. Намерените находки са:
водопроводни тръби, керемиди, монети, съдове, тежести, тухли. Видът на обекта е
водопроводи, датиран от Ранноримската епоха; каптажи, датиран от Късноримската епоха;
селища и граждански постройки, датирани от периода на Античността. Обектът е открит при
теренни обхождания. Обектът е обявен за археологическа културна ценност с национално
значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
9. Регистрационна карта 0400162
Обектът се намира в с. Въбел, община Никопол, м. Башаречки дол. Площта е 25 дка.
Намерените находки са: керемиди, съдове и тухли. Видът на обекта е с неопределена
функция, датиран от Късноримската епоха; села, датирани от Ранноримската епоха; селища
и граждански постройки, датирани от периода на Античността. Обектът е открит при теренни
обхождания. Обектът е обявен за археологическа културна ценност с национално значение
съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
10. Регистрационна карта 0400163
Обектът се намира в с. Драгаш, община Никопол, м. Чучурката. Площта е 50 дка. Намерените
съоръжения са водопроводи. Намерените находки са: керамични, монети, съдове и
тежести. Видът на обекта е водопроводи, датиран от Късноримската епоха; селища и
граждански постройки, датирани от периода на Античността. Обектът е открит при теренни
обхождания. Обектът е обявен за археологическа културна ценност с национално значение
съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
11. Регистрационна карта 0400164
Обектът се намира в с. Драгаш, община Никопол. Обектът е локализиран северно до селото.
Площта е 8 дка. Намерените съоръжения са три полуразрушени могили без имена. Видът на
обекта е некрополи, датирани от периода на Античността; плоски, като не може да жъде
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определен периода, от който са; група могили, като не може да жъде определен периода, от
който са. Обектът е обявен за археологическа културна ценност с национално значение съгл.
чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
12. Регистрационна карта 0400165
Обектът се намира в с. Евлогиево, община Никопол, м. Барбов дол. Площта е 58 дка.
Намерените находки са: каменни, керамични, други, оръдия на труда, съдове. Видът на
обекта е с неопределена функция, датиран от Бронзовата епоха; обект с неопределена
функция, датиран от периода на Енеолита; селища и градски постройки, датирани от
периода на Праисторията. Обектът е открит при теренни обхождания. Обектът е обявен за
археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
13. Регистрационна карта 0400166
Обектът се намира в с. Любеново, община Никопол, м. Манастира. Площта е 54 дка.
Намерените съоръжения са стени и хоросанови мазилки. Намерените находки са: керемиди,
монети, оръдия на труда, съдове и тежести. Видът на обекта е манастир, датиран от Втората
българска държава; обект с неопределена функция, датиран от периода на Късното
средновековие; селища и граждански постройки, датирани от периода на Античността.
Обектът е открит при теренни обхождания. Обектът е обявен за археологическа културна
ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
14. Регистрационна карта 0400167
Обектът се намира в с. Лозица, община Никопол, м. Студен кладенец. Площта е 130 дка.
Намерените съоръжения са огнища, стени, струпвания и хоросанови мазилки. Намерените
находки са: амулети, монети, оръдия на труда, прешлени, съдове и тухли. Видът на обекта е
с неопределена функция, датиран от Късноримската епоха; обект с неопределена функция,
датиран от Ранноримската епоха; селища и граждански постройки, датирани от периода на
Античността. Обектът е открит при теренни обхождания по сведения за намерени находки.
Обектът е обявен за археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146,
ал. 3 от ЗКН.
15. Регистрационна карта 0400168
Обектът се намира в с. Лозица, община Никопол, м. Междра. Площта е 68 дка. Намерените
съоръжения са стени и хоросанови мазилки. Намерените находки са: керамични,керемиди,
монети и тухли. Видът на обекта е с неопределена функция, датиран от Ранноримската
епоха; селища и граждански постройки, датирани от периода на Античността. Обектът е
открит при теренни обхождания. Обектът е обявен за археологическа културна ценност с
национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
16. Регистрационна карта 0400169
Обектът се намира в с. Муселиево, община Никопол, м. Камъка /Археологическа база/.
Площта е 21 дка. Намерените находки са: керамични, други. Керамична конкреция със следи
от обработка, отломък без вторична обработкаа, типологическо оръдие, ядро. Видът на
обекта е добив на кремък,кварц, датиран от Палеолита. Обектът е открит при прокарване на
път, извършени са археологически проучвания от Н. Джамбазов, продължени от Н. Сираков
и колектив. Обектът е обявен за археологическа културна ценност с национално значение
съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
17. Регистрационна карта 0400170
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Обектът се намира в с. Муселиево, община Никопол, м. Мореница. Площта е 25 дка.
Намерените находки са: други, отломък без вторична обработка, съдове и ядро. Видът на
обекта е с неопределена функция, датиран от периода на Ранния енеолит; обект с
неопределена функция, датиран от Ранна Бронзонва епоха. Обектът е открит при теренни
обхождания по сведения за намерени находки. Обектът е обявен за археологическа
културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
18. Регистрационна карта 0400171
Обектът се намира в с. Муселиево, община Никопол, м. Мореница. Площта е 20 дка.
Намерените находки са: други, кремъчна конкреция със следи от обработка, отломък без
вторична обработка и ядро. Видът на обекта е добив на кремък, кварц, датиран от периода
на Палелолита. Обектът е открит при обхождания, извършен е сондаж от Н. Джамбазов.
Обектът е обявен за археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146,
ал. 3 от ЗКН.
19. Регистрационна карта 0400172
Обектът се намира в с. Муселиево, община Никопол. Обектът е локализиран южно от м.
Мореница. Площта е 18 дка. Намерените находки са: кремъчни, други, кремъчна конкреция
със следи от обработка и ядро. Видът на обекта е добив на кремък, кварц, датиран от
периода на Палеолита. Обектът е открит при теренни обхождания. Обектът е обявен за
археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
20. Регистрационна карта 0400173
Обектът се намира в с. Черковица, община Никопол, м. Манастира. Площта е 146 дка.
Намерените съоръжения са: валове, огнища, ровове, стени, струпвания, хоросанови
мазилки. Намерените находки са: керамични, керемиди, монети, оръжия, съдове, тежести,
тухли. Видът на обекта е град, датиран от периода на Античността; крепости, датирани от
периода на Късноримската епоха; обект с неопределена функция, датиран от Късната
античност. Обектът е посещаван от Шкорпил, регистриран е при многократни обхождания.
Обектът е обявен за археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146,
ал. 3 от ЗКН.
21. Регистрационна карта 0400174
Обектът се намира в с. Черковица, община Никопол, м. Манастира. Площта е 2 дка. Видът на
обекта е некрополи, датирани от периода на Античността. Обектът е обявен за
археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
22. Регистрационна карта 0400175
Обектът се намира в с. Асеново, община Никопол, м. Късите ливади. Площта е 70 дка.
Намерените находки са: керамични, съдове. Видът на обекта е с неопределена функция,
датиран от периода на Енеолита; обект с неопределена функция, датиран от периода на
Неолита; селища и граждански постройки, датирани от периода на Праисторията. Обектът е
открит при теренни обхождания. Обектът е обявен за археологическа културна ценност с
национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
23. Регистрационна карта 0400176
Обектът се намира в с. Асеново, община Никопол, м. Медна вода. Намерените находки са:
керамични, монети, съдове и тухли. Видът на обекта е с неопределена функция, датиран от
Късноримската епоха; селища и граждански постройки, датирани от периода на Античността.
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Обектът е открит при теренни обхождания през 1967 г. Обектът е обявен за археологическа
културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
24. Регистрационна карта 0400177
Обектът се намира в с. Асеново, община Никопол, м. Пясъците. Площта е 45 дка. Намерените
находки са: керамични, керемиди, съдове и тухли. Видът на обекта е с неопределена
функция, датиран от Късноримската епоха; селища и граждански постройки, датирани от
периода на Античността. Обектът е открит при теренни обхождания. Обектът е обявен за
археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
25. Регистрационна карта 0400178
Обектът се намира в с. Асеново, община Никопол, м. Късите ливади. Площта е 79 дка.
Намерените находки са: керамични, съдове. Видът на обекта е с неопределена функция,
датиран от периода на Късното средновековие; селища и граждански постройки, датирани
от периода на Втората българска държава. Обектът е открит при теренни обхождания през
1967 г. Обектът е обявен за археологическа културна ценност с национално значение съгл.
чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
26. Регистрационна карта 0400179
Обектът се намира в с. Дебово, община Никопол. Обектът е локализиран северозападно,
между Осъм и канала. Площта е 75 дка. Намерените съоръжения са водопроводи, мазилки и
стени. Намерените находки са: керамични, керемиди, монети, оръдия на труда, съдове и
тухли. Видът на обекта е с неопределена функция, датиран от Късноримската епоха; селища
и граждански постройки, датирани от периода на Античността; група могили, датирани от
периода на Ранноримската епоха. Обектът е открит при теренни обхождания през 1967 г.
Обектът е обявен за археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146,
ал. 3 от ЗКН.
27. Регистрационна карта 0400180
Обектът се намира в с. Дебово, община Никопол, м. Герена. Площта е 1 дка. Видът на обекта
е единична могила, датиран от периода на Античността. Обектът е обявен за археологическа
културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
28. Регистрационна карта 0400181
Обектът се намира в с. Дебово, община Никопол, м. Голям медович. Площта е 1 дка. Видът
на обекта е единична могила, датирана от периода на Античността. Обектът е открит при
теренни обхождания през 1967 г. Обектът е обявен за археологическа културна ценност с
национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
29. Регистрационна карта 0400182
Обектът се намира в с. Новачене, община Никопол, м. Брестовец. Площта е 130 дка.
Намерените съоръжения са водопроводи, стени, струпвания и хоросанови мазилки.
Намерените находки са: керамични, дискове, керемиди, монети, оръдия на труда, статуетки
и скулптурни изображения, съдове и тухли. Видът на обекта е водопроводи, датирани от
Късноримската епоха; крепости-убежища, датирани от периода на Античността; селища и
граждански постройки, датирани от периода на Античността. Обектът е регистриран при
теренни обхождания. Обектът е обявен за археологическа културна ценност с национално
значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
30. Регистрационна карта 0400183
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Обектът се намира в с. Новачене, община Никопол, м. Крива бара. Площта е 70 дка.
Намерените съоръжения са стени и хоросанови мазилки. Намерените находки са:
керамични, керемиди, монети, съдове и тухли. Видът на обекта е с неопределена функция,
датирани от Късноримската епоха; селища и граждански постройки, датирани от периода на
Античността. Обектът е открит при теренни обхождания. Обектът е обявен за археологическа
културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
31. Регистрационна карта 0400184
Обектът се намира в с. Новачене, община Никопол, м. Крива бара. Площта е 8 дка.
Намерените съоръжения са саркофази. Намерените находки са съдове. Видът на обекта е
некрополи, датирани от периода на Античността; плоски, датирани от периода на
Късноримската епоха. Обектът е известен от находки, регистриран е при обхождания.
Обектът е обявен за археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146,
ал. 3 от ЗКН.
32. Регистрационна карта 0400185
Обектът се намира в с. Новачене, община Никопол. Обектът е локализиран северозападно от
м. Сърбинец. Площта е 1 дка. Видът на обекта е единична могила, датирани от периода на
Античността. Обектът е обявен за археологическа културна ценност с национално значение
съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
33. Регистрационна карта 0400186
Обектът се намира в с. Новачене, община Никопол, м. Крива бара. Площта е 1 дка.
Намерените съоръжения са саркофази. Намерените находки са съдове. Видът на обекта е
единична могила, датирана от периода на Античността. Обектът е обявен за археологическа
културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
34. Регистрационна карта 0400187
Обектът се намира в с. Новачене, община Никопол, м. Крива бара. Обектът е локализиран
южно от антично селище. Площта е 1 дка. Видът на обекта е могила /Драгьова могила,
висока 2050 м, плосък некропол до нея/, датирана от периода на Античността. Обектът е
обявен за археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от
ЗКН.
35. Регистрационна карта 0400188
Обектът се намира в с. Новачене, община Никопол, м. Крива бара. Площта е 13 дка. Видът на
обекта е могила /височина 2,90 м./, датирана от периода на Античността. Обектът е обявен
за археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
36. Регистрационна карта 0400189
Обектът се намира в с. Новачене, община Никопол. Обектът е локализиран до стопански
двор, източно от селото. Площта е 15 дка. Видът на обекта е могила /височина 4,20 м./,
датирана от периода на Античността. Обектът е обявен за археологическа културна ценност с
национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
37. Регистрационна карта 0400190
Обектът се намира в с. Новачене, община Никопол, м. Остра могила. Площта е 1 дка. Видът
на обекта е единична могила /Остра могила, височина 1,50 м./, датирана от периода на
Античността. Обектът е обявен за археологическа културна ценност с национално значение
съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
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38. Регистрационна карта 0400191
Обектът се намира в с. Асеново, община Никопол. Площта е 1 дка. Видът на обекта е
единична могила / височина 3,00 м./, датирана от периода на Античността. Обектът е
обявен за археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от
ЗКН.
39. Регистрационна карта 0400196
Обектът се намира в с. Бацова махала, община Никопол, м. Зигилийте. Площта е 255 дка.
Намерените съоръжения са стени, струпвания и хоросанови мазилки. Намерените находки
са: керамични, керемиди, тухли и съдове. Видът на обекта е могилни, датирани от
Късноримската епоха; селища и граждански постройки, датирани от периода на Атничността.
Обектът е обявен за археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146,
ал. 3 от ЗКН.
40. Регистрационна карта 0400197
Обектът се намира в с. Бацова махала, община Никопол, м. Зигилийте. Площта е 2 дка. Видът
на обекта е могили, датирани от периода на Атничността. Обектът е обявен за
археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
41. Регистрационна карта 0400198
Обектът се намира в с. Бацова махала, община Никопол. Обектът е локализиран в м.
Зигилийте, до Ковачевия мост. Площта е 1 дка. Видът на обекта е могила /височина 1,60 м.,
диаметър 30 м./, датирана от периода на Атничността. Обектът е обявен за археологическа
културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
42. Регистрационна карта 0400199
Обектът се намира в с. Бацова махала, община Никопол. Обектът е локализиран в м.
Зигилийте, до Ковачевия мост. Площта е 1 дка. Видът на обекта са две безименни могили
/височина 1,30 м./, датирани от периода на Атничността. Обектът е обявен за
археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
43. Регистрационна карта 0400200
Обектът се намира в с. Бацова махала, община Никопол, м. Добрев бряст. Площта е 1 дка.
Видът на обекта е единична могила /Семова могила, височина 2,00 м./, датирана от периода
на Атничността. Обектът е обявен за археологическа културна ценност с национално
значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
44. Регистрационна карта 0400201
Обектът се намира в с. Бацова махала, община Никопол, м. Ковачевия мост. Площта е 1 дка.
Видът на обекта е единична могила /Станчова могила/, датирана от периода на
Атничността. Обектът е обявен за археологическа културна ценност с национално значение
съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
45. Регистрационна карта 0400202
Обектът се намира в с. Бацова махала, община Никопол, м. Ковачевия мост. Площта е 1 дка.
Видът на обекта е единична могила /височина 1,20 м./, датирана от периода на Атничността.
Обектът е обявен за археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146,
ал. 3 от ЗКН.
46. Регистрационна карта 10000614
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Обектът се намира в гр. Никопол, община Никопол, м. Ковачевия мост. Обектът е
локализиран в профил на разширение по пътя Жернов – Никопол. Площта е 1 дка. Видът на
обекта е добив на кремък, кварц, датиран от периода на Праисторията. Обектът е открит
при издирване на археологически обекти пре 2011 г. с ръководители М. Гюрова и С.
Иванова. Обектът е обявен за археологическа културна ценност с национално значение съгл.
чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
47. Регистрационна карта 10000615
Обектът се намира в гр. Никопол, община Никопол, м. Али коч баба. Площта е 1 дка.
Намерениете находки са кремъчни. Видът на обекта е добив на кремък, кварц, датиран от
периода на Праисторията. Обектът е открит при издирване на археологически обекти пре
2011 г. с ръководители М. Гюрова и С. Иванова. Обектът е обявен за археологическа
културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
48. Регистрационна карта 100002606
Обектът се намира в гр. Никопол, община Никопол. Обектът е локализиран източно от гр.
Никопол, в северната периферия на възвишението Табията. Видът на обекта е път, датиран
от периода на Късната Античност; път, датиран от Римската епоха. Обектът е обявен за
археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
49. Регистрационна карта 10002939
Обектът се намира в гр. Никопол, община Никопол. Обектът в гр. Никопол. Видът на обекта е
кръстокуполната църква "Св. св. Петър и Павел", строена през 13-14 век., позната като
„Манастирчето“. Обектът е обявен за археологическа културна ценност с национално
значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
За археологическите обекти НКЦ са валидни индивидуални режими на опазване, цитирани в
писмо № 545/27.02.2001г. на НИПК и определена предварителна категория „национално
значение”.
С разпореждане на МС № 1711/22.10.1962г. всички селищни и надгробни могили и средновековни отбранителни валове по смисъла на ЗКН притежават статут на НКЦ с категория „национално значение” и режими на опазване А и Б.
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ОБЕКТИ НКЦ ОТ НДА НА НИНКН
Структура декларирани и обявени НКЦ:
- църкви – 8бр.
- архитектурно-строителни НКЦ – 20 бр.
- чешма – 1 бр.
- каменен зид – 1 бр.
- крепост – 2 бр.
- могила - 1 бр.
- скални ниши – 1 бр.
- скална църква – 2 бр.
- Художествени нкц на територията на община Никопол
Художествени НКЦ с категория „национално значение” – църкви – 3 бр.
- Исторически нкц на територията на община Никопол
Военни паметници, свързани с исторически събития и личности – 11 бр.
Област: Плевен, община: Никопол, населени места:
1.
с. Въбел, Църква”Св Пророк Илия”, д.п.№ 65 от 11.01.1980 г. Вид на ПК: Художествен.
Категория на ПК: 1 група.,Църква”Св. Пророк Илия”, списък от 27.04.1979 г. Вид на ПК:
Архитектурно- Строителен и Художествен.
2.
с. Въбел, Паметник, м.”Ливец”, 1,5 км. Североизточно, обявен в: ДВ: бр.93 от
02.12.1969 г. Вид на ПК: Исторически. Категория на ПК: местно значение.
3.
с. Дебово, Църква, д.п.№ 4935 от 29.12.1981 г. Вид на ПК: Архитектурно- Строителен.
4.
с. Евлогиево, Лобно място на Петко Лачев и Лазар Георгиев, 500 м. Северозападно,
обявено в ДВ бр.63 от 10.08.1973 г. Вид на ПК: Исторически. Категория на ПК: местно
значение.
5.
с. Лозица, Църква ”Св. Троица”, д.п. №65 от 11.01.1980 г., списък от 27.04.1979 г. Вид
на ПК: Архитектурно- Строителен и Художествен.
6.
с. Лозица, Партизанско скривалище, 500 м. Източно- свален, обявено в ДВ бр.63 от
10.08.1973 г. и свалено в ДВ бр.91 от 1992 г. Вид на ПК: Исторически. Категория на ПК: за
сведение.
7.
с. Любеново, Паметник Братска могила, м.Пасището”, Югоизточно, ДВ бр.93 от 02.12.
1969 г. Вид на ПК: Исторически. Категория на ПК: местно значение.
8.
с.Любеново, Паметник на щаб с капитан Козловски, м.”Пасището”, Югоизточно, ДВ
бр.93 от 02.12.1969 г. Вид на ПК: Исторически. Категория на ПК:местно значение.
9.
с. Любеново, Паметник в м.”Пасището”, Югоизточно, ДВ бр.93 от 02.12.1969 г. Вид на
ПК: Исторически. Категория на ПК: местно значение.
10.
с. Муселиево, Църква”Св. Никола” 1929 г., списък от 1970 г. Вид на ПК: Художествен.
11.
с. Муселиево, Паметник, м.”Парка”, ДВ бр.93 от 02.12.1969 г. Вид на ПК: Исторически.
Категория на ПК: местно значение.
12.
гр. Никопол, Къща на Петър Костов, ул.”Елия”№ 25, д.п. № 4934 от 29.12.1981 г. Вид
на ПК: Архитектурно- Строителен.
13.
гр. Никопол, Къща на Борис Блажев, ул.”Елия” № 20, д.п.№ 4393 от 29.12.1981 г. Вид
на ПК: Архитектурно- Строителен.
14.
гр. Никопол, Къща на Пенка Ангелова, /възр./, ул.”Дойран”,52 кв.,10 парцел, пл.№
704, д.п.№ 65 от 11.01.1980 г. Вид на ПК: Архитектурно- Строителен.
83/83

15.
гр. Никопол, Къща на Иван Костов / възр./, ул.”Дойран” № 3,52 кв., 20 парцел, пл.№
1053, д.п. № 65 от 11.01.1980 г. Вид на ПК: Архитектурно- Строителен.
16.
гр. Никопол, Къща на Мария Вълчева/ възр. ул.”Георги Димитров”, 53 кв., 6 парцел,
пл.№ 1037, д.п.№ 65 от 11.01.1980 г. Вид на ПК: Архитектурно- Строителен.
17.
гр. Никопол, Къща на Славгр. Никопо, Къща на Мария Вълчева/ възр. ул.”Георги
Димитров”, 53 кв., 6 парцел, пл.№ 1037, д.п.№ 65 от 11.01.1980 г. Вид на ПК: АрхитектурноСтроителен.
18.
гр. Никопол, Къща на Слави Камарашев/ възр./, ул.”Георги Димитров”, 53 кв., 4
парцел, пл.№ 1039, д.п.№ 65 от 11.01.1980 г. Вид на ПК: Архитектурно- Строителен.
19.
гр. Никопол, Къща на Цанков/ кап./ ,ул.”Елия”, 31 кв., 11,5 парцел, пл.№ 258, д.п.№ 65
от 11.01.1980 г. Вид на ПК: Архитектурно- Строителен.
20.
гр. Никопол, ДНА /кап./,ул.”Георги Димитров,39 кв.,1 парцел, пл.№ 457, д.п.№ 65 от
11.01.1980 г. Вид на ПК: Архитектурно- Строителен.
21.
гр. Никопол, БНБ/ кап./ ,ул.”Георги Димитров”, 39 кв., 1 парцел,пл.№ 233, д.п.№ 65 от
11.01.1980 г. Вид на ПК: Архитектурно- Строителен.
22.
гр. Никопол Жилищна сграда на д-р Златарев, ул.Георги Димитров, 50 кв.,6 парцел,
пл.№725, д.п.№ 65 от 11.01.1980 г. Вид на ПК: Архитектурно- Строителен.
23.
гр. Никопол, Къща на Григор Бисеров, ул. Елия, д.п.№ 65 от 11.01.1980 г. Вид на ПК:
Архитектурно- Строителен.
24.
гр. Никопол, Къща на Тодор Петков, ул.”Дойран”, д.п. № 65 от 11.01.1980 г. Вид на ПК:
Архитектурно- Строителен.
25.
гр. Никопол, Къща на Петър Ангелов Вълчев, ул. Георги Димитров№ 22, д.п. № 3023 от
03.08.1973 г. Вид на ПК: Архитектурно- Строителен.
26.
гр. Никопол, Къща на Никола Тракиев и Цветан Кръстев, ул. Раковски № 7, д.п. № 3023
от 03.08.1973 г. Вид на ПК: Архитектурно- Строителен.
27.
гр. Никопол, Къща на Цвятко Смолянов/ Музей/, ул.Елия № 33, д.п. № 3023 от
03.08.1973 г. Вид на ПК: Архитектурно- Строителен.
28.
гр. Никопол, Къща на Мустафа Ибраимов Хаджев, мах. Емин Бахче- извън града, д.п.
№ 3023 от 03.08.1973 г. Вид на ПК: Архитектурно- Строителен.
29.
гр. Никопол, Сграда на 1-во мъжко и девическо училище / Архирейско наместн./,ул.
Елия № 103, д.п.№ 3023 от 3.08.1973 г. Вид на ПК: Архитектурно- Строителен.
30.
гр. Никопол, Каменна ограда с неизвестно предназначение, строена 16-17 век- извън
града, в близост до Шишмановата крепост, д.п. № 3023 от 03.08.1973 г. Вид на ПК:
Архитектурно- Строителен.
31.
гр. Никопол, Паметник на победата м.”Кехая баши”, ДВ бр.93 от 03.08.1969 г. Вид на
ПК: Исторически. Категория на ПК: местно значение.
32.
гр. Никопол, Паметник м.”Баши чекмас”, ДВ бр.93 от 02.12.1969 г. Вид на ПК:
Исторически. Категория на ПК:месно значение.
33.
гр. Никопол, Паметник Братска могила м.”Баладжа”, 2км. Западно., ДВ бр.93 от
02.12.1969 г. Вид на ПК: Исторически. Категория на ПК: местно значение.
34.
гр. Никопол, Стара чешма, Чешмата на Елия ДВ бр.88 от 09.11.1965 г. Вид на ПК:
Архитектурно- Строителен от Античността и Средновековието. Категория на ПК: местно
значение.
35.
гр. Никопол, Турска крепост ДВ бр.88 от 09.11.1965 г. Вид
на
ПКАрхитектурноСтроителен от Античността и Средновековието. Категория на ПК:местно значение.
36.
гр. Никопол, Къща на Мария Вълчева / възр./, ул. Георги Димитров, 53 кв., 6 парцел,
пл.№ 1037, д.п № 65 от 11.01.1980 г. Вид на ПК: Архитектурно- Строителен.
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37.
гр. Никопол, Стара крепост- Цар Шишмановата крепост, ДВ бр. 88 от 09.11.1965 г. Вид
на ПК: Архитектурно- Строителен от Античността и Средновековието. Категория на ПК:
местно значение.
38.
гр. Никопол, Скални помещения от 13- 15 век,100 м. Югоизточно от църквата”Св.,Св.
Петър и Павел”, д.п.№ 373 от 29.01.1990 г. Вид на ПК: Археологически.
39.
гр. Никропол, Скална църква ,1,5 км. Източно ДВ бр.88 от 09.11.1965 г. Вид на ПК:
Архитектурно- Строителен.
40.
гр. Никопол, Скална църква, край града Никопол ДВ бр.101 от 24.12.1971 г. Вид на ПК:
Архитектурно- Строителен и Художествен.
41.
гр. Никопол, Старата църква/ при/ ДВ бр.69 от 1927 г. Вид на ПК: Народна старина.
42.
гр. Никопол, Църква”Успение пресветие Богорородица”- гр. Никопол, ДВ бр.70 от
31.08.1976 г. Вид на ПК: Архитектурно- Строителен и Художествен. Категория на ПК: местно
значение.
43.
гр. Никопол, Църква „Успение Богородично” с иконостас, трона и иконите, ул. Георги
Димитров№ 76 , д.п. № 3023 от 03.08.1973 г. Вид на ПК: Архитектурно- Строителен.
44.
гр. Никопол, Старата църква в град Никопол ДВ бр.69 от 1927 г. Вид на ПК: Народна
старина.
45.
с. Новачене, Лобно място на Любомир Дочев, 700 м. Югозападно., ДВ бр.63 от
10.08.1973 г. Вид на ПК: Исторически. Категория на ПК: местно значение.
46.
гр. Никопол Къща на Къни Милевски, ул. “Г. Димитров”, кв. 33, УПИ IV-219,
деклариран с писмо №65 от 11.01.1980г. Вид – архитектурно-строително.
47.
с. Въбел, Могила, непроучена
ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ - Съгласно чл. 59, ал. 4 от ЗКН и съгласно ЗВП и в съответствие с
писмо № 4349/04.12.1992г. на НИПК
1. гр. Никопол, Възпоменателна плоча на 56-те загинали в Балканските войни 1912 – 1913 г.
и в Първата световна война 1914 – 1918 г. от Никопол. Изградена е пред входната врата на
банката през 1940 г. Средствата и проекта - на банката. Черен мрамор.
2. гр. Никопол, Паметник, издигнат в чест на превземането на никополската крепост от
войските, начело с генерал лейтенант барон Криденер на 3 и 4 юли 1877 г.
3. гр. Никопол, Паметник на руските офицери щабс-капитап Ал. Чут и прапорщик Виктор
Андреевски. Местността Баладжо. Изграден е по проекти със средства на русите. Варовиков
камък. Разрушен. Руско-турска война 1877 – 1878 г.
4. гр. Никопол, Паметник на майор Васил Н. Вончански от 20 пех. галицки полк, загинал на 3
юли 1877 г. при превземането на никополската крепост. Изграден е по проекти със средства
на русите. Дялан камък. Руско-турска война 1877 – 1878 г.
5. гр. Никопол, Паметник над братска могила на руските войници, загинали при
превземането на никополската крепост на 3-4 юли 1877 г. Местността Дик баир. Камък и
мазилка. Разрушен, останали са два камъка без надпис. Руско-турска война 1877 – 1878 г.
6. гр. Никопол, Паметник на победата м.”Кехая баши”, ДВ бр.93 от 03.08.1969 г. Вид на ПК:
Исторически. Категория на ПК: местно значение.
7.
гр. Никопол, Паметник м.”Баши чекмас”, ДВ бр.93 от 02.12.1969 г. Вид на ПК:
Исторически. Категория на ПК:месно значение.
8. с. Новачене, Паметна плоча на загиналите във войните 1912-1913г. и 1915-1918г.
9. с. Новачене, Лобно място на Любомир Дочев
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10. с. Новачене, Паметник 12 подофицери и 74 редници, на загинали в Балканските войни
1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г. Намира се до училището. Построен е
през 1927 г. Изработен е от врачански камък.
11. с. Дебово, Паметник на 38 загинали от селото. Надпис „На загиналите за Родината
храбреци от с. Дебово, Никополско през войните 1912 –1913 г., 1915 – 1918 г. Тоз, който
падне в бой за свобода, той не умира“.
12. с. .Жернов, Паметен знак-възпоменателна чешма на загиналите във войните през 19121913 г. и 1915-1918 г.
13. с.Санадиново, Военен паметник в памет на загиналите във войните през 1912-1913 г.и
1915-1918 г.
14. с.Бацова махала, Военен паметник на загиналите във войните през 1912-1918 г. ; 19441945 г.
15. с.Лозица, Паметна плоча на загинали хора от с.Лозица във войните 1912-1918 г. и 19421945 г.
16. с. Муселиво, Паметник над братска могила на майор Егор Уваров, щабс-капитан Платон
Марковски от 17 пех. архангелогородски и щабс-капитан Михаил Домонтович и подпоручик
Сергей Яндовски от 18 пех. вологодски полк -8 юли 1877 г.
17. с. Любеново, Паметник над братска могила на 1 офицер и 48 долни чина от 123 пех.
козловски полк, загинали при превземането на Никопол - 3 юли 1877 г. Местността
Пасището. Руско-турска война 1877 – 1878 г.
18. с. Въбел, Паметник на загинали в местността Ливец руски войници. Разрушен
19. с. Евлогиево, Лобно място на Петко Лачев и Лазар Георгиев
20. с. Лозица, Партизанско скривалище
21. с. Любеново, Паметник Братска могила, м.Пасището
22. с.Любеново, Паметник на щаб с капитан Козловски, м.”Пасището”
23. с. Любеново, Паметник в м.”Пасището”
24. с. Муселиево, Паметник, м.”Парка”, ДВ бр.93 от 02.12.1969 г. Вид на ПК: Исторически.
Категория на ПК: местно значение.
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ОБЕКТИ НКЦ, ПРЕДМЕТ НА КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ
- Шишманова крепост
- Скална църква „Св. Стефан”
- Църква „Св. Петър и Павел”
- Църква „Успение Богородично”
- Чешма Елия
- Археологически комплекс „Улпия Ескус”
- Римски път на император Траян
- Две палеолитни находища, с. Муселиево
- Смолянова къща ( музей на Васил Левски)
РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА ОКОЛО ПП „ПЕРСИНА”
1. Пещера „Наин калът”, с. Муселиево.
2. Защитена местност: „Елиата”, с. Бацова махала
3. Природна забележителност „Скалната църква”
4. защитена местност „Плавала”, Никопол.
От изброените по-горе архитектурно-строителни паметници НКЦ са с потенциал за развитие
на туризма , с възможност за социализация и включване в образователно-опознавателни
туристически маршрути.
Културно-историческите обекти на територията на Община Никопол са много подходящи за
работа с деца.
Уместно е създаването на археологически и исторически училища на терен.
Сигниране на обявените защитени територии за опазване на недвижимото
културно наследство. Териториален анализ.
След анализ и съпоставка на данните за недвижимите културни ценности, те са
локализирани и съответно сигнирани на топографска карта на общината в мащаб 1:50000.
С координатна точност са сигнирани и защитените територии с наличие на
археологически паметници, съобразно с предоставени схеми по КВС и Протоколи на МК.
Археолгическите обекти (регистрирани и декларирани) са сигнирани и отразени,
съобразно текстовите описания.
Останалите съхранени материални следи на археологическото наследство се
локализират предимно в извънселищни територии, отдалечени от урбанизираните структури
на съвременните населени места.
- Шишманова крепост
- Скална църква „Св. Стефан”
- Църква „Св. Петър и Павел”
- Църква „Успение Богородично”
- Чешма Елия
- Археологически комплекс „Улпия Ескус”
- Римски път на император Траян
- Две палеолитни находища, с. Муселиево
Не съществуват достоверни данни за датиране на съвременната териториална
структура на селищната мрежа в общината, но по предложение тя е формирана в днешния
си вид в края на 18-ти и през 19-ти век.
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Изявяване на тематични зони с концентрация на НКН
Култови съоръжения и обекти – църкви, скални ниши, скални църкви
Архитектурно – строителни НКЦ – жилищни, обществени сгради , локализирани в гр.
Никопол.
Търговски маршрути, римски път
Анализ и диагноза на състоянието на НКН в територията. Проблемни зони.
Анализът е базиран на критериите значимост, физическо състояние, застрашеност и
близост със зони с активни процеси на урбанизация, неприлагане законовите задължения ,
обезлюдяване и липса на финансов ресурс.
В проблематиката на ОУПО се разглежда начинът на взаимодействие на така
изявените тематични зони със тяхната историческа стратификация по отношение на
съвременната селищна мрежа и прогнозното функционално зониране на територията на
общината.
НКЦ се разглеждат не като единични или групи обекти, а като зони, в които
съвременните функции получават определена специфика и възможности за обогатяване в
сферата на културния и познавателния туризъм.
Недвижимите културни ценности на територията на община Никопол
(археологически и архитектурно-строителни) са анализирани на първо място според тяхното
местоположение спрямо съвременната селищна мрежа и по отношение на начина на
взаимодействие с прогнозното функционално зониране на териториите на общината.
Именно тяхното местоположение по отношение на съвременните урбанизирани
среди и съвременния начин на ползване на извънселищните територии (земеделски и
горски)се оказва от решаващо значение за тяхното физическо състояние и застрашеност.
НКЦ във всичките им видове и категории особено в извънселищните територии са
неделими от специфичната природна среда и тази уникална характеристика предполага
целенасочена интеграция на обектите и дейностите по опазване и социализация на
историческото и природно наследство.
Физическо състояние и застрашеност на обектите, във връзка с тяхното местоположение в
територията.
Анализираните източници на информация не дават конкретни сведения и оценки за
физическото състояние на недвижимото културно-историческо наследство в територията.
Археологическите и архитектурно-историческите НКЦ могат да се разглеждат в
няколко основни групи.
- археологически находки, идентифицирани обекти и археологически недвижими
културни ценности в извън селищна среда.
Тези обекти, поради тяхното местоположение - в отдалечени и трудно достъпни
местности, без директен достъп (дори и по черен път), са относително запазени, в рамките
на тяхната естествена природна среда, често пъти в близост или в съчетание със защитени
местности (по ЗЗТ) или природни забележителности. Най-често са видими или частично
видими на терен.
- археологически находки, обекти и археологически недвижимите културни
ценности, на територията на съвременните населени места.
- археологически находки, обекти и археологически недвижимите културни
ценности в извънселищна среда в процес на активна урбанизация.
Тези територии се определят като проблемни зони. В тях археологическите обекти в
най-голяма степен са застрашени от неправомерно заличаване и разрушаване.
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- Голяма част от архитектурно-строителните НКЦ разположени в съвременните села
в общината са със статут „декларирани” и „обявени” , има и много обекти с качества на НКЦ,
за които не са провеждани процедури по деклариране. Някои от тях, особено в селата, към
днешна дата са изчезнали. Предимно това са жилищни сгради от типологията. Определено
този тип НКЦ са застрашени от изчезване на територията на Община Никопол.
По състояние на информацията и документацията за обектите.
Наличните опорни данни за недвижимото материално и природно наследство,
следва да се преразгледат с цел създаване на актуална база данни.
Липсват актуализирани списъци на недвижимото културно наследство.
Архитектурно-строителните НКЦ разположени в съвременните селища не са
сигнирани в кадастралните карти/планове. Липсва архитектурно заснемане и снимков
материал дори на характерни типологични образци. Съществува опасност от заличаване на
тези типологии.
Обобщена оценка (диагноза) на състоянието на подсистема НКН.
- неравномерна степен на проученост на археологическите обекти в различните
части;
- ниска степен на проученост и документиране на археологическите и архитектурностроителните обекти в територията във вътрешната (южна част на общината);
- ниска степен на социализация, или липса на социализация на по-голяма част от
обектите на Наследството;
- липса на актуализиран статут и териториално и обектно насочени норми и режими
за опазване на голяма част от недвижимите културни ценности;
- липса на достатъчно конкретни намерения в приетите вече документи на местната
власт, по отношение социализацията на обектите на наследството. Не е създаден План за
опазване и управление на НКЦ, няма изработена Програма за развитие на туризма .
Единствения стратегически документ, който сезира НКЦ е и Общински План за развитие
(2014-2020 г). Община Никопол. Липсват междуобщински проекти, с общините извън
границите на областта , макар тези съвременни административни граници да са относителни
спрямо историческите факти и връзки , и разпространение на еднакви и близки артефакти
, които са подходящи заизработване на нови нематични маршрути.
- лошо физическо състояние на обектите, част от които са застрашени от
обезличаване и разрушаване;
- затруднена или липса на физическа достъпност до голяма част от тях
- ниска или липса на популяризация на обектите сред населението и туристите;
- липса на единна информационна система за НКЦ;
- липса на информираност на обитателите /собствениците на НКЦ за изискванията за
опазването им, ниска мотивация на управлението на общината и липса на управленски
механизми за финансиране на дейности за експониране и експлоатация и адаптация на
обектите.
СИСТЕМАТИЗИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
И
КОНКРЕТНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА НКЦ.
Систематизиране на съществуващите нормативни документи и конкретни
изисквания за опазването на НКЦ.
Правна и Нормативна база при реализация дейностите по ОУП в сферата на
наследството:
Според международните и европейските ангажименти на Р Българя, за територията
на страната, респ. за община Никопол са в сила.
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- Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство, обн. Дв, бр. 44 от
27.05.2005 г.
- Конвенция за защита на архитектурното наследство на Европа (ратифицирана с решение
на Великото народно събрание от 25 януари 1991 г, ДВ, бр. 13 от 1991 г в сила от 1 май 1991
г), обн. ДВ. Бр. 42 от 28 май 1991 г.
- Европейска конвенция за опазване на археологическото наследство, Обн. ДВ, бр. 70 от 10
август 2004 г.
- Европейска конвенция за ландшафта, обн. Дв.Бр. 22 от 15 март 2005 г.
- Конвенция за опазване на подводното културно наследство, обн. ДВ, 06 октомври 1987 г.
- Национална нормативна система ЗНКЦМ и от 10.04.2009 г. - ЗКН, ЗУТ, ЗЗТ и съответните
подзаконови актове, Концепция за Културния туризъм на МК и др.;
- Специализирани, териториално насочени нормативни документи и решения ;
- Писма , Заповеди , Протоколи и Решения на МК с придружаващите ги схеми.
За територията на община Никопол освен общата законова база за страната (ЗКПЦМ
до 10.04.2009 г и ЗКН от 10.04.2009) не действат изискванията на конкретни териториално
насочени поднормативни актове.
За съществуващите недвижими културни ценности (НКЦ) на територията на община
Никопол не са издавани във времето различни нормативни, поднормативни и
административни актове.
Статут на недвижимите културни ценности
Съгласно чл. 46 от ЗКН, според принадлежността им към определен исторически
период недвижимите културни ценности са:
- праисторически,
- антични,
- средновековни,
- възрожденски,
- от ново и най-ново време.
На територията на община Никопол са идентифицирани недвижими културни
ценности от праисторическия период, античността и средновековието. Според научната и
културната област, към която се отнасят, недвижимите културни ценности са:
1. археологически: материални следи за човешка дейност, неделими от средата, в която са
създадени, които се идентифицират чрез археологически изследвания;
2. исторически: сгради, съоръжения, други структури и паметни места, свързани със
забележителни исторически събития и личности;
3. архитектурно-строителни: сгради, съоръжения, конструкции, части или съчетания от тях,
които имат историческа, естетическа, техническа, културно- и производствено-техническа,
пространствена и функционална стойност;
Според пространствената структура и териториалния обхват на територията община
Никопол са разположени недвижимите културни ценности:
1. единични;
2. групови:
Съгласно чл. 50 ал.1 от ЗКН недвижимите културни ценности според културната и
научната стойност и обществената значимост се включват в следните категории:
1. "национално значение" - археологическите резервати, както и други културни ценности с
изключителна стойност за културата и историята на страната;
2. "местно значение" - свързаните с културата и историята на населени места, общини или
области;
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3. "ансамблово значение" - поддържащите пространствената характеристика и
архитектурната типология на груповата ценност, към която принадлежат;
4. "за сведение" - самостоятелни обекти с ниска индивидуална стойност - носители на
информация за научната и културната област, към която се отнасят.
Съгласно документацията на НИНКН на територията на общината са изброени
следните НКЦ:
- археологически недвижими културни ценности
- сгради обявени за недвижими културни ценности - с местно значение и за
сведение от които: Недвижими културни ценности с национално значение ;Сгради
декларирани като Недвижими културни ценности; Сгради участващи в обемнопространствено изграждане на населените места.
За селата в общината са изброени НКЦ - декларирани, архитектурно-строителни и
археологически по приложените списъци.
Режими на опазване на НКЦ
С режима за опазване на недвижимата културна ценност се посочват териториалният
обхват и предписанията за опазване на недвижимата културна ценност и нейната среда.
Териториалният обхват се определя от границите на недвижимата културна ценност и
на охранителната й зона.
До изготвянето на граници и режими на останалите археологически и архитектурностроителни НКЦ важат изискванията на чл. 79, ал. 4 от ЗКН , когато единична културна
ценност няма определен териториален обхват в акта за деклариране или за предоставяне на
статут, за нейни граници се смятат границите на имота, за охранителна зона - територията,
обхващаща непосредствено съседните имоти, а при улици до 14 метра - и срещулежащите
през улицата имоти, както и уличното пространство между тях.
Единичните недвижими културни ценности с техните граници и охранителни зони
формират защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство, които се
отразяват в кадастралните карти съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър и в
общите и подробните устройствени планове съгласно Закона за устройство на територията –
Ткин.
До тяхното изработване местната власт, собствениците на имоти и инвеститорите
във всички зони с особена устройствена защита, сигнирани в проекта за ОУПО Никопол (М
1:25000 и за населените места-детайл М 1:5000) следва да спазват режимите на ползване,
описани в административните актове (Протоколи) за констатиране на съответната НКЦ,
местност с НКЦ, или Зона, приложени към настоящата документация, за които има такива.
За археологическите паметници - според Протоколите на комисиите към МК.
Всяка инвестиционна намеса в НКЦ или охранните им зони се съгласуване МК респ.
становище от НИНКН по реда на чл. 84 от ЗКН.
Развитието на туризма в бъдеще , правят неотложна необходимостта от изработване на
специфични правила за опазване на природните и културни ценности , на проектираната
територия .
Концепция
и прогноза за развитие на системата на НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО
Общият устройствен план на община Никопол разглежда обектите на недвижимото
културно наследство в пълния им обхват, като не включва устройствени предвиждания,
застрашаващи тяхната цялост и физическо опазване. ПЛАНЪТ създава устройствени условия за
опазване на недвижимите културни ценности и тяхната среда и за реализация на социалноикономическия им потенциал като ресурс на туризма и достояние на населението.
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Актуални процеси на взаимодействие на системата на НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО с прогнозното функционално зониране на проблемните зони
Преобладаваща част от достигналото до наши дни недвижимо културно наследство
е съхранено именно поради неговата отдалеченост, обособеност и в голяма степен недостъпност и изолираност спрямо съвременно функциониращите урбанизирани ,
селскостопански и горски територии в общината.
Що се отнася до недвижимите архитектурно-строителни паметници в селата на
общината от по-късни периоди, бидейки включени в жилищните зони на съвременните н. м.
, претърпявят негативно развитие -разрушаване, изчезване и частична адаптиране към
съвременните функции на средат Това се отнася както към цялостната градоустройствена
структура на жилищните зони, така и към физическото състояние на конкретните НКЦ.
Интеграция и развитие на системата на НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО И ПРИРОДНО
САЛЕДСТВО при взаимодействие с другите функционални подсистеми в прогнозния
период.
Наличната база на НКЦ не е застрашена толкова от екстензивно развиващи се
процеси на урбанизация, колкото от други съпътстващи процеси като демографска и
икономическа криза и липса на основни документи , произтичащи от прилагане на
специализираните закони или стратегически документи. Ето защо , задължително е тяхното
създаване, и прилагане , след което ще се започнат археологически и архитектурни
обследвания и проучвания. В зависимост от резултатите на тези проучвания, следва да се
предприемат мерки за консервация и експониране на обектите и археологическите и
архитектурни обекти , и тяхното социализиране като значим елемент на културния туризъм в
общата структура на зоната.
Към обособените и отдалечените зони и отделни значими обекти на
археологическото наследство с последващи устройствени мерки е необходимо да се осигури
подходящ достъп (обслужващи пътища, екопътеки), а при доказана необходимост и
посетителски центрове.
Във вътрешността на общината и свързаните с тях укрепления и могилни некрополи
необходимата съпътстваща туристическа инфраструктура следва да се развива и в самите
населени места.
В рамките на цялата територия на общината следва да се проектира и реализира
цялостна информационна система за проучените и експонирани недвижими паметници с
основен туристически и информационен център в Никопол.
Специфични/Специализирани режими на устройство на територията и изисквания
към последващи фази на устройствено планиране за зони с наличие на КИН.
А. Режим на особена устройствена защита по ЗКН - за археологическите подобекти
в неурбанизираните среди се определят конкретизиращи изисквания към начините на
земеползване.
- за зоните с установен статут по ЗКН в неурбанизирани среди не са допустими
изкопни работи, несвързани със селскостопанските работи, а за тези намиращи се в земи горски фонд, не са допустими сечи или залесителни мероприятия в радиус 200 м около
координатно локализираните обекти;
Б. Превантивна устройствена защита - за зони с установени по описание , но
нелокализирани археологически НКЦ:
- за зони с установено наличие на археологически обекти и за имотите на
археологическите обекти, след тяхното определяне, не са допустими изкопни работи,
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дълбочинна обработка на почвата, засаждане на дървета и култури с дълбока коренова
система, като се допуска плитка обработка на почвата (оран) до 0,25 м;
В. Спецализирани устройствени режими за урбанизирани територии и такива
предложени за урбанизация с функция „селища с потенциал за селски туризъм”:
Зоните с наличие на идентифицирани и категоризирани НКЦ са зони с ОСОБЕНА
териториално-устройствена защита, съгласно чл. 10, ал(2) от ЗУТ, (защитени по ЗКН).
Тези зони са означени със специална сигнатура в чертежа на ОУПО и означават
допълнителен специфичен режим на устройство към основната функционална
характеристика на устройствената зона. Този допълнителен, специфичен режим на
устройство преди всичко е свързан с допълнителни проучвания на НКЦ и съгласувателни
процедури при следващите нива на планиране и проектиране, във връзка с опазването на
характера на зоната и непосредствената околна среда на НКЦ (комплекс, ансамбъл, групов
или единичен паметник).
За посочените обекти са въведени специфични устройствени зони.
С допълнителни изисквания към устройствения режим в процедурно отношение
(задължително съгласуване на ПУП и ИП с МК) са и всички означени на плана зони с особена
(по отделен закон - в случая ЗКН) устройствена защита, а именно
Специализираните допълващи устройствени режими са свързани с наблюдение и
съгласуване на проектите за подробни планове и инвестиционни проекти с МК (респ.НИНКН)
при задължителни предварителни и съпътстващи археологически проучвания предварителни, недеструктивни геофизични, сондажни, проучвания за конкретни обекти в
зоната, частични - за определени строителни петна, или цялостни - за целия имот.
Документиране на археологическите находки, процедиране на проучените обекти за
получаване на статут по ЗКН, наблюдение на изкопните работи при строителството на
сгради, полагане на технически мрежи, реализиране на вертикални планировки и пр. от
археологии, вида на археологическото проучване се уточнява съвместно от наблюдаващия
археолог и НИНКН; Извършване на КРР „ин сито” когато това е препоръчано; дейности по
експониране и социализация на обектите;
Тематичните зони сигнирани в специализираната схема „Природно и културно
наследство” са потенциално защитени с превантивна устройствена защита по ЗУТ като Зони с
концентрация на археологически НКЦ и характерни ландшафти и природни
забележителности. Техните граници следва да се конкретизират след допълнителни теренни
проучвания. За тези потенциално защитени територии, сигнирани в схемата „Природно и
културно наследство”, като Тематични зони с данни за наличие на археологически
недвижими НКЦ се въвежда режим на археологическо наблюдение. Формулировката „Зони
наблюдаеми в археологическо отношение” се отнася за територии с потенциал за
разкриване на археологически структури. За тези зони се предлага да се разработи т.нар.
„Прогнозна археологическа карта” на базата на теренни обхождания и наблюдения, с цел
изявяване на конкретни фокуси с археологически потенциал.
Предложените с проекта на ОУПО устройствени параметри са рамкови и имат за цел
само най-общо дефиниране на режима на застрояване, който да гарантира съхраняването на
специфичния облик и въздействие-разгледан като цялостен обект. В процедурно отношение
този специализиран режим налага задължителен контрол и съгласуване с МК (респ. със
становище на НИНКН).
При изработване на ПУП за населените места в общината след актуализиране на
списъците на НКЦ и допълване на кадастралните данни за тях, при констатиране на селищни
структури (квартали или части от тях) с концентрация на НКЦ, жилищни сгради и обществени
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сгради-училища, църкви, джамии, с прилежащите им структури, следва да се обособяват
жилищни зони със специализиран режим (ЖМ-НКН) и съответните Специфични правила и
нормативи към тях.
Подробните устройствени планове в такива зони се придружават с Правилник за
приложение и специфични правила и нормативи.
За строежи в границите на имоти с недвижими културни ценности и в охранителните
зони на единични културни ценности, в случаите, когато няма одобрени специфични
правила и нормативи, визата за проектиране на инвестиционен проект се предхожда от
Работен устройствен план със задължителни линии на застрояване, максимално допустима
кота корниз и силуетни проучвания, съгласуван с МК.
Предложения за тематични маршрути за познавателен културен туризъм
Налице са възможности (на ниво регионални туристически сдружения) за създаване
на съвместни туристически пакети и организиране на общи тематични културни маршрути
със съседни и близки общини. Планът предлага основните направления за туризъм със
следните опорни точки:
ОБЕКТИ НКЦ, ПРЕДМЕТ НА КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ
Крепостта „Калето” - Шишманова крепост
гр. Никопол, Скални помещения от 13- 15 век,100 м. Югоизточно от църквата”Св.,Св.
Петър и Павел”,
Скална църква „Св. Стефан”, част от манастирски комплекс, обявена за природна
збележителност
Църква „Св. Петър и Павел”
с. Лозица, Църква”Св. Троица
с. Въбел, Църква”Св Пророк Илия”
с. Муселиево, Църква”Св. Никола”
гр. Никопол, Скална църква,1,5 км. Източно
гр. Никопол, Скална църква, край града Никопол
гр. Никопол, Църква „Успение Богородично”
Чешма Елия
Археологически комплекс „Улпия Ескус”
Римски път на император Траян
Две палеолитни находища, с. Муселиево
Смолянова къща ( музей на Васил Левски)
Къща на рода Смолянови
В прилежащите на ПП “Персина” територии туризмът не е достатъчно развит. В тази
връзка туристически обекти в разглежданите територии практически няма, с изключение на
обекти на културно-историческото наследство. Към потенциалните могат да се причислят
природните забележителности на територията на община Никопол: пещерата “Нанин
камът”, с. Муселиево, защитена местност “Елията”, с. Бацова махала”, природната
забележителност “Скалната църква” и ЗМ “Плавала”, Никопол, и единични бройки вековни
дървета.
РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА ОКОЛО ПП „ПЕРСИНА”
1.
Пещера „Наин калът”, с. Муселиево.
2.
Защитена местност: „Елиата”, с. Бацова махала
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3.
4.

Природна забележителност „Скалната църква”
Защитена местност „Плавала”, Никопол.

Културният елемент на маршрутите е по теми:
1.
Тракийски и антични паметници на културата
2.
Средновековна архитектура
3.
Традиционна архитектура
В картите - схема ”Зелена система, спорт, отдих и културно наследство „ и схема
„Природно и културно наследство”, туристическите маршрути са сигнирани схематично .
Тези тематични маршрути са част от няколко основни туристически направления, които
започват от гр. Никопол, като изходен пункт. Направленията задължително включват
компонентите КИН, отдих, природна забележителност. Туристическите маршрути,
включващи обекти на културното наследство, подлежат на разширение след консервацията
и експонирането на други археологически.
Насоки за формиране на политики на община Никопол , насочени към развитие на
културния и познавателния туризъм
Предпоставка за развитието на туризма като икономически сектор е наличието на
природни, културни, антропогенни ресурси. Запазени са материални следи от различни
епохи и култури. Най-старите исторически пластове са датирани ново каменната,
бронзовата и желязната епоха и носят белези на тракийска, гръцка, римска и византийска
цивилизации. Има значителен брой паметници от Първото и Второто Българско царство,
както и от епохата на османското господство.
- изявяване на проблемни зони по териториален признак- зони с голям
инвестиционен натиск, зони с голям потенциал на НКН;
- интегрирано развитие на културния, познавателния, научния и еко - туризма;
-интегрирано развитие с другите подсистеми - инфраструктура, комуникации и
транспорт, рекламно и информационно обезпечаване, развитие на леглова база и
обслужване, система от туристически информационни центрове;
- формиране на различни видове културни маршрути; по териториален принцип
тематични - по исторически.
- стимулиране създаване на исторически, краеведски, етнографски и други подобни
дружества и НПО в населените места от центровата система на Плана , и там където има
струпване на НКЦ;
- въвеждане на лекционен курс
- Изработване на План - концепции за опазване и управление (ПОУ) за териториите
придружени с правилници за приложението им и със Специфични правила и нормативи към
инвестиционните намеси в средата;
- Разработване на Програма за изготвяне и реализиране на инвестиционни проекти
за консервация, реставрация, експониране и благоустрояване за отделни обекти.
Природата е значително съхранена, поради липсата на големи предприятия на
тежката индустрия. На територията на община Никопол има много хижи и почивни бази.
Природен и културен потенциал на община Никопол:
- Заема важно транспртно-географско положение , р. Дунав, стар римски път
- Тук са създадени условия за рекреация и туризъм. Има активно участие по проекти и
международни програми за туризъм в страната и съседни страни и Европейския съюз.
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- Тук е формиран местен туристически продукт, осигуряващ разпознаваемост на общината на
туристическия пазар.
- Има развитие на съпътстващите туристическите услуги (транспорт, хотелиерство,
развлечение, спорт)
- Разнообразява и обогатява на културния календар на общината
- Има наличие на богато културно-историческо наследство, което е важен ресурс за
развитието на туризма.
- Разработва проекти за съхраняване и възстановяване на културно-историческото
наследство и популяризирането му в страната и чужбина.
- Има наличие на защитени територии, на природни обекти и културно-историческо
наследство, атрактивни туристически обекти. Това благоприятсва развитието на туризма.
Визия:
Община Никопол коридор за разширяване на икономическото и социално
сътрудничество на Република България със страните на ЕС и Черноморската зона и
възможност за създаване на иновационни предприятия и клъстери, осигуряващи висока
заетост и висок жизнен стандарт.
Предложение за първоетапни мерки , свързани с опазването НЕДВИЖИМИТЕ
ПАМЕТНИЦИ НА НКН;
- Като първоетапна мярка със спешен характер за опазване и социализация на НКН в
общината се предлага изработване на цялостен План за опазване и управление на
местността
- Актуализиране на списъците на обявените и декларираните обекти на
недвижимото материално културно наследство и отпадане на изчезнали или обезличени
НКЦ и предложение за нови;
- Определяне значимостта и статута на археологическите паметници;
- Създаване на систематизирана база данни за НКЦ съобразно наличната
документация и създаване на цялостен каталог на археологическите обекти и зони на
територията съвместно с Районен исторически музей Плевен - клона на ИМ при БАН.
- Картиране на всички археологически НКЦ в извънселищните територии,
придружено с бази данни- съществуващ или новообразуван имот, собственост, обособяване
на охранителна зона, състояние, датировка и други;
- Регламентиране на статут „зона наблюдаема в археологическо отношение” на
територии със засилени урбанизационни процеси и данни за наличие на археологически
обекти.
- Предварителни планови археологически проучвания на всички територии и зони с
предстояща урбанизация;
- При въвеждане на кадастралните карти на населените места с въвеждане на код за
НКЦ и въвеждане на сервитут на охранителна зона при необходимост
- Издирване и сканиране на всички исторически кадастрални планове на населените
места;
- При следващите фази на устройствено планиране - подробни устройствени планове
за територии с наличие на недвижими културни ценности с особена териториалноустройствена защита по ЗКН, обозначени в предвижданията на ОУПО - Никопол
задължително да се изработват Правилници за приложението им.
Необходими последващи специализирани проучвания , програми и мерки за
опазване и социализация на НКН.
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- Попълване на Археологическа карта на България за община Никопол - с база данни
за археологическите обекти, с картиране и обособяване на самостоятелни имоти и
охранителни зони;
- На база проведени археологически проучвания и докаказана научна и културна
стойност на отделните археологически обекти , да бъдат изведени граници и режими на
опазване, като предпоставка за формиране на защитени територии за опазване на
недвижимото културно наследство, територии с особена териториално-устройствена защита,
които да се отразяват в Специализирани кадастрални карти съгласно Закона за кадастъра и
имотния регистър;
- Подробни устройствени планове за опазване и социализация на единични или
групови недвижими ценности определени с устройствените схеми;
- инвестиционни проекти за консервация, експониране, благоустрояване,
озеленяване и ефектно осветление на единични или групови недвижими ценности.
Общински политики за опазване, валоризация и социализация на културните
ценности на територията на община Никопол.
Цел: Опазването, валоризацията и социализацията на природното и културното
наследство на общината да се превърне в ресурс за нейното икономическо развитие и
просперитет.
Културните ценности и културните традиции в общината да се утвърдят като
значим компонент на туристическата марка Никопол.
Ключови етапи при развитието на системата на културното наследство е:
Идентификация (определяне) на разнообразни обекти, групи обекти и зони на
исторически запазените материалните следи на човешката дейност в територията,
определени като недвижими културни ценности (НКЦ).
Защита и опазване на недвижимите културни ценности и тяхната околна среда от
последващо разрушаване, деградация и обезличаване.
Валоризация на НКЦ (обекти, комплекси или зони) чрез реставрация, експониране и
подобряване на околната среда, адаптация (приспособяване към съвременна функция) и в
крайна сметка интеграция със съвременната урбанизирана или частично урбанизирана
среда в единство с естествените природни компоненти.
Общински политики за опазване на културнеите ценности на територията на
община Никопол.
1. Създаване на информационна база за недвижимите културни ценности на
територията на общината.
1.1. На ниво област - създаване на статут „НАБЛЮДАЕМА ОБЩИНА”, по отношение
на недвижимите културни ценности.
1.2. Създаване и поддържане на актуална геобаза данни за недвижимите културни
ценности на територията на общината.
1.3. Периодична актуализация на списъците на недвижими културни ценности на
територията на общината и допълването им с кадастрални данни при съдействието на
НИНКН.
На ниво община
1.Създаване на цифров модел (географска информационна система) с карта и
свързана с нея база данни за Защитени територии, групови и единични НКЦ извън и във
населените места.
2.Координатно локализиране на археологическите обекти извън населените места.
На ниво Землище
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1. Създаване на териториално обвързана с цифровите модели на кадастралната
карта и имотния регистър на землищата и на населените места, база данни за културните
ценности за всяко землище.
2. Актуализиране и допълване на КВС/КК/ на всички землища с данни за НКЦ и
техните охранителни зони извън населените места и вписването им в атрибутните данни на
съответните имоти.
3. Формиране на имоти с отреждане „траен начин на ползване” - „имот на културна
ценност” за археологическите обекти, попадащи на територията на имоти държавна или
общинска собственост (публична и частна).
На ниво населено място
1. Община Никопол да възложи на НИНКН допълване и актуализиция на списъците
на НКЦ с актуални кадастрални данни за съответните им имоти.
Актуализиране и допълване на Кадастрални планове /КК на населените места данни
за недвижимите КЦ в съответното селище, според предоставените от НИНКН списъци на
НКЦ, с последваща процедура за попълване на Кадастрален план и КК в АГК - клон Плевен.
На ниво конкретни обекти и селищни структури - създаване на Досие
(документация) за НКЦ с геодезически и архитектурни заснемания в подходящи мащаби.
2. Изработване и поддържане на Опорни планове - с категоризация, охранителни
зони и режими на опазване на НКЦ за общината, за всяко землище и по населени места.
Тези данни да са задължителна база при издаване на допускане за изработване на ПУП (ИПУП), РУП или виза за инвестиционен проект.
3. Изработване на териториален модел на хронологичното развитие на заселването
и съответно хронологична стратификация на НКЦ в територията и обособяване на Зони с
концентрация на обекти от съответния исторически период.
На ниво община със Схемата за природно и културно наследство е разработен такъв
модел (с наличните към момента данни).
На ниво населено място - хронологична стратификация за отделни селищни
структури, като елемент на Опорния план.
4. Осигуряване на действени механизми за прилагане на съществуващата
нормативна защита за опазване на НКЦ, определена със закон, поднормативни и
административни актове.
5. Своевременно въвеждане и прилагане на актуални Режими на опазване на НКЦ по
смисъла на ЗКН, които ще се изработят от НИНКН като задължително изискване при
ползване, планиране и инвестиционна намеса в имоти и зони с наличие на НКЦ.
Общински политики за интеграция и социализация на системана на недвижими
културните ценности другите функционални подсистеми на устройство на средата, на
територията на община Никопол.
6.Устройствени политики за опазване и интеграция на недвижимите КЦ.
6.1 Устройствено планиране и планово обезпечаване. Видове планове:
- Проучванията и предложенията на проекта за ОУПО Никопол поставят проблемите,
очертават зоните и най-обобщените режими на устройство на териториите съдържащи
недвижими културни ценности.
- За изясняване на мерките и дейностите за опазване и интеграция на недвижимото
културно наследство са необходими последващи специализирани проучвания и проектни
предложения.
Видове планове и нива на планиране на система НКН
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6.1.1. Специализирани устройствени схеми и планове за развитие на недвижимото
културно наследство
По нива на планиране- ниво община, ниво землище; ниво населено място/селищно
образувание, селищни структури.
Резултатите от разработената част за НКН към материалите на ОУПО - Никопол
аргументират необходимостта от Специализирана устройствена схема за опазване и
валоризиране на НКН в община Никопол.
Наличието и концентрацията на определят необходимостта от изработване на
Директен план-схема на Защитените територии. Чрез подробно устройствено проучване да
се изяснят археологическите структури и комплекси в тяхната цялост и взаимовръзка, за да
могат успешно да се дефинират последващи благоустройствени мероприятия касаещи
тяхното експониране и социализация - алеи, променади, , изгледни площадки,
лапидариуми, подходящо озеленяване и пр. и пр. Резултатите от подобни проекти ще
отворят и пътищата за намиране на адекватно финансиране.
За имотите - археологически паметници, за които са със значителни и ясно
определени територии и граници също предполагат като следващо ниво на планиране
изработване на ПУП със СПН.
По критерия на разглежданата проблематика от съществено значение за плановата
обезпеченост на територията е изработването и на ландшафтно-устройствени схеми и
планове.
Чрез тях се гарантира устройството и управлението на специфичните за общината
ландшафти.
В крайречните зона на р. Дунав, скалисти брегове, влажни зони, брегоукрепване,
осигурява се публичен достъп до крайречната ивица чрез предвиждане на алеи, пешеходни
променади, от особена важност е предвиждането на изгледни площадки и места за почивка.
Специализиран обект на внимание и планиране следва да бъдат и ландшафтноустройствените планове на курортните гори по хълмиста верига.
Осигуряването на специализирани трасета на крайречен атракционен транспорт,
може да бъде предмет на специализирани комуникационно-транспортен проект.
6.1.2. Специализирани устройствени планове за проблемни зони.
Определянето на проблемни зони с наличие и/или концентрация на НКЦ и
съответно обезпечаването им със специализирани устройствени проекти придружени със
специфични правила и нормативи за тяхното прилагане е основата за тяхното опазване
интеграция във формираните и прогнозните елементи на средата.
Плановото обезпечаване на проблемните зони ще осигури синхронизирането на
мозаечно възникващите частни инициативи с изискванията за опазване и интеграция на НКЦ
и ще облекчи процедурите за съгласуването на ПУП за един или няколко имота и
последващите ги инвестиционни проекти.
За тези зони следва да се разработят специализирани устрйствени схеми за
интеграция на НКЦ
към нуждите на туризма ; подходящое
изработването на
Специализирана устройствена схема за интеграция на археологическо и природно
наследство.
По критерий селски н.м. със застрашени от изчезване селищни структури и сгради
НКЦ отново се очертават селищата във групова концентрация.
За тези проблемни зони е подходящо изработване на ПУП и/или РУП със СПН за
застрашените селищни структури.
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За опазване на природното наследство в крайречната зона и за новите лесопаркове
и ландшафтно-устройствени мероприятия е препоръчително изработването на ландшафтноустройствени планове и схеми.
6.2. Устройство и защита на зони с НКЦ чрез специализиране поднормативни
документи (Правилници, правила и нормативи)
6.2.1. Общи изисквания
Съществена и необходима предпоставка за прилагане на действащата нормативна
защита на НКЦ и аз нейната актуализация е създаване и поддържане на актуална геобаза
данни за всички техни видове и категории в общината и Карта с териториалния обхват на
действащите поднормативни актове. Задължително е допълването на имотния регистър с
информация за налични в имотите НКЦ и информирането на собствениците.
Действащата към момента териториално и обектно насочена нормативна защита на
различните видове НКЦ е наложително да се допълни с Режими на ОПАЗВАНЕ, по смисъла
на ЗКН както и със специализирани Правилници за приложение на устройствените планове
от различно ниво и Специфични правила и нормативи (СПН) към начина на застрояване на
защитените зони, територии, местности, групи и отделни обекти на недвижимото НКН.
Към проекта за ОУПО е предложен и Правилник за прилагане, с условия за защита
на НКЦ и изисквания към следващите нива на планиране.
За населените места и териториите с наличие на недвижими културни ценности
(археологически обекти) следва да се изработват Правилници за приложение и Специфични
правила и нормативи към Подробните устройствени планове:
По обхват и съдържание Правилниците за приложение на устройствени планове и
СПН могат да регламентират.
Предмет (тематичен обхват) на правилник за приложение на ПУП:
1. Определяне на устройствените зони с наличие и/или концентрация на НКЦ техните граници и територия;
2. Режимите на застрояване - подзони на съответните устройствени зони с наличие
на НКН - допустими и недопустими дейности, параметри на застрояването;
3. Градоустройствената структура на подзоните- квартали, публичните пространства,
уличната мрежа
4. Начина на урегулиране на поземлените имоти
5. Характерът и начинът на застрояване
6. Благоустрояването и озеленяването на публичните пространства- градини,
скверове, улици и площади и пешеходни алеи
7. Изисквания към елементите на техническата инфраструктура
По предмет (тематичен обхват) на Специфични правила и нормативи са насочени
към
1. Обемното решение на архитектурните елементи на новите сгради.
2. Изисквания при намеса в архитектурата на сгради - недвижими културни
ценности, в зависимост от тяхната категория и статут
3. Материали за оформление на фасадите и благоустрояване на средата;
4. Озеленяването на публичните пространства и урегулираните поземлени имоти;
5. Благоустрояване и естетизация на средата;
6. Изработване на елементи на градския дизайн, указателни и рекламни надписи и
др.
7. Елементи на инженерните системи
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Специализираните ПП и СПН се прилагат в съответствие с действащата нормативна
база по устройство на територията и ЗКН.
6.2.2. Специфични режими за Опазване и устройство на зони с НКЦ, въведени с
проекта на ОУПО и Правилника за неговото приложение - Превантивна устройствена защита
(по чл.10, ал. (3) от ЗУТ) и Особена устройствена защита (по чл. 10, ал.(2) от ЗУТ).
За всички зони и територии с наличие на недвижими културни ценности на
територията на общината с проекта за ОУПО е предложен режим за превантивна
устройствена защита или за особена устройствена защита според разпоредбата на (по чл.10,
ал.(2) и ал.(3) от ЗУТ).
И двата вида специфични устройствени режими налагат изисквания за
допълнителни проучвания и съгласуване на проектите от следващите нива - за ПУП и ИП със
съответните съгласувателни институции - МК, респ. НИНКН.
За всички идентифицирани недвижими културни ценности в зависимост от техния
конкретен вид и категоризация, действат и определените към момента режими/изисквания
на опазване и съответните охранителни зони, според документа за определяне на
съответната НКЦ или общите правила на ЗКН, когато липсват граници на НКЦ и режими на
опазване.
Специфичните /специализираните режими на устройство и опазване на
недвижимите културни ценности в голям териториален обхват са свързани преди всичко със
степента на познанието (наличната информация) за тях. Според характера на наличната
информация за подобни обекти с плана са предложени:
1. Територии и зони с данни за археологически обекти;
2. Територии и зони с идентифицирани археологически обекти;
3. Зони с наличие на НКЦ в селищна среда - за селата от общината;
* Територии и зони с данни за археологически обекти
За тези територии се установява режим на превантивна устройствена защита по
чл.10, ал. (3) от ЗУТ - запазва се фактическото им ползване, без да се влошават техните
качества , наличните данни за НКЦ са предимно описателни, обектите /зоните не са добре
локализирани. Първата и решаващо важна стъпка за такива обекти е тяхната точна
(координатна) локализация. След позиционирането им, в зависимост от характера на
околната среда се определя превантивен режим на опазване - допустими и забранени
дейности в рамките и без промяна наначина на трайно ползване на земята.
За такива зони са задължителни предварителни и съпътстващи изработването на
устройствените планове и инвестиционните проекти археологически проучвания.
Последните могат да бъдат различни по вид предварителни сондажни, геофизични,
проучвания на конкретни обекти в зоната.
Зоните с превантивна защита и необходими предварителни и съпътстващи
археологически проучвания са обозначени на плана (с пиктограми) и в Схемата за природно
и културно наследство към ОУПО с щрих и се вписват с издаването на визата за изработване
на ПУП в техния обхват. Вида на археологическото проучване се определя от НИНКН,
съвместно с наблюдаващия археолог в зависимост от наличните данни за археологически
обекти.
В правилника за приложение на ОУПО - Никопол е предложен специализиран
раздел по проблемите касаещи недвижимото културно наследство.
С проекта за ОУПО - Никопол се предлагат и следните допълнителни специфични
тематични зони на опазване на НКЦ извън границите на н.м. - за зони и местности с данни за
археологически обекти.
101/101

Тематични археологически зони:
- Крайречни селища, крепости и потънали селища;
- Крепостна отбранителна система
- Строителство от възраждането
- Тракийска и антична обитавана зона .
За така описаните и териториално обособени зони се предлага режим на
археологическо наблюдение, точна (координатна) локализация на археологическите обекти
и последващо допълнително разкриване и проучване.
Формиране на поземлени имоти за археологическите обекти, държавна
собственост, попадащи в територия на държавен горски фонд: за така формираните имоти
се въвеждат режими на опазване по смисъла на ЗКН, разработени от НИНКН; в рамките на
лесоустройствените планове и програми се предвиждат конкретизация на трасета на
екопътеки, алеи, горски пътища за достъп до обектите.
- Възрожденско строителство - и крепости
Формиране на имот за археологическа културна ценност, попадаща в държавна
собственост в територията на ДГФ; забрана за стопанско използване на гората в имота забрана за сечи и планови засаждания на дървета; планиране на екопътеки за достъп; при
разположение на археологическата ценност в земи , земеделски фонд, формиране на
охрана зона - сервитут със забрана за нарушаване на почвения слой и използване на земята
само за пасище; при разположение на НКЦ в устройствена зона за урбанизация (Ок-кин,Озкин ),се прилага задължително триетапно археологическо проучване (предварително
археологическо проучване, сондажно археологическо проучване и спасително археологично
проучване при извършване на строителството) и съответно съгласуване на ПУП и ИП с МК.
2.Конкретни зони със Особена териториално-устройствена защита съгласно чл.10,
ал. (2) от ЗУТ (защитени по ЗКН) и СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСТРОЙСТВЕНИ РЕЖИМИ в Община
Никопол.
Това са зоните и местностите с установен статут на НКЦ, които на плана са
отбелязани със специална сигнатура (плътна линия оранж с черни напречни щрихи) и
оранжев щрих.
Специализираните допълващи устройствени режими са свързани с наблюдение и
съгласуване на проектите за подробни планове и инвестиционни проекти с МК (респ.
НИНКН) при задължителни предварителни и съпътстващи археологически проучвания предварителни, сондажни, геофизични, проучвания за конкретни обекти в зоната, частични за определени строителни петна, или цялостни - за целия имот; наблюдение на изкопните
работи при строителството от археолог; вида на археологическото проучване се уточнява
съвместно то наблюдаващия археолог и НИНКН.
Като първоетапна мярка се препоръчва изработване на План за управление и
опазване на НКЦ на местността, на основата на цялостен археологически кадастър в
границите на установената охранителна зона.
3. Специализирани устройствени зони и режими в селата
Видно от Приложените официални списъци , в селата има декларирани и
недекларирани НКЦ като почти всички са архитектурно-строителни паметници на жилищна
архитектура и култови сгради от 19 и началото на 20 в.
Селата с наличие на такива НКЦ са сигнирани със специален знак в
специализираната схема към проекта за ОУП, М 1:50 000 и на Схемата за природно и
културно наследство.
Специфичния режим на устройство и опазване включва следните стъпки:
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Съвместно със специалисти от НИНКН да се извърши:
- Локализация на единични и групови НКЦ в кадастъра /кадастралната карта на
населеното място;
- Локализация на автентични селищни структури
- Актуализация на списъците на НКЦ - включително отпадане на изчезналите ПК;
- Формиране на зони с наличие и концентрация на ПК и такива с автентична уличноквартална структура;
- Изработване на специализиран Опорен план за НКЦ и ПУП със СПН
До приключването на археологическите проучвания на отделните обекти е
целесъобразно регламентиране на ограничен достъп на посетители. Етапът на социализация
на обектите след тяхната консервация и евентуално експониране да следва минимална
намеса при изграждане на благоустрояването за достъп до обектите при пълна координация
с РИОСВ и МОСВ.
Предложената зона Ок-кин задължително включва цялостно археологическо
проучване и документиране на разкритите обекти и след оценка на качествата им
консервация и експониране на място.
Ландшафтното устройство, благоустрояването и озеленяването на територията също
следва дефинитивно да се съобразяват с археологическите разкрития.
Подземните технически мрежи (ВиК, Кабели ниско и високо напрежение) следва да
се провеждат след предварителни проучвания и извън законите на археологическите
структури.
Въвеждането на тежка строителна техника при реконструкцията на терена на НКЦ
следва да се съобрази със специален план за организация на строителството, който да
осигури опазването на археологията.
Цялостната реконструкция и благоустрояването на средата следва да се извърши на
основата на цялостна Концепция за развитието на територията на полуострова.
7. Специфични мерки за опазване на зони с данни за археологически обекти:
Археологическите обекти, попадащи в ДГФ, общиски гори или водни терени да
бъдат координатно локализирани и нанесени по външен контур в кадастралната карта на
землищата. За констатираните обекти да се образуват охранителни зони и/или имоти
Обектите в зоните бъдат координатно локализирани и нанесени по външен контур в КВС,
като се формират охранителни зони според спецификата на обектите.
- Специфични мерки и режими в селата - описани са по-горе във връзка с
специфичните устройствени режими, предполагащи реализиране на определени мерки за
опазване на НКЦ.
8. Етапност на мерките за опазване, валоризация и интеграция на НКН
8.1. Спешни
- подготовка на Задание за изработване на ПУП със ПП и СПН за всички налични
обекти на територията на общината и в последствие и за новопредложените и провеждане
на конкурс за възлагането му
- подпомагане на актуално провежданите археологически изследвания на
територията на Община Никопол.
- иницииране и координиране на летни стажове и практики - експедиции на
студенти по архитектура и археология за допълване на информацията за архитектурностроителни и археологически НКЦ съвместно с УАСГ - кат. История и теория на архитектурата
и със СУ, Исторически факултет.
8.2. Първоетапни
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- Изработване на Стратегия за развитие на културния туризъм;
- Изработване на Концепция за за опазване и управление на НКЦ на територията на
Община Никопол
- Изработване на ПУП със ПП и СПН за тази територия
- Изработване на Задание аз План- концепция за опазване и управление на
„Крайречните зони”.
- Включване на темата за опазването на недвижимото наследство на Община
Никопол в ежегодния културен фестивален календар на изкуствата на област Плевен.
8.3. Средносрочни
- Изработване на План – концепция за опазване и управление на НКЦ-Никопол
- Изследване и предложение за институциализиране на нови обекти на НКЦ
8.4. Перспективни
- Системни археологически проучвания на археологическите ЗТ и обекти;
- Подготовка на инвестиционни технически проекти (ИТП) за КРР и експониране на
ключови археологически обекти
8.5. Текущи дейности
- В сферата на образованието. Създаване на ежегоден курс - СИП към гимназия с
вътрешно профилиране за екскурзоводи;
- попълване и поддръжка на геобаза данни за НКЦ;
- планиране на изработка на Опорни и устройствени планове за селата с НКЦ.
9. Организационно осигуряване и управление на дейностите
Артикулиране на видовете дейности и необходимостта от конкретни консултантски
и проектантски услуги.
Взаимодействие с институциите - НИМ, НИНКН, НПО-фондации
10. Бюджетиране на дейността по опазване, валоризация и социализация на НКЦ.
Ежегодно програмиране на мерките по време и прогнозиране на финансовия
ресурс.
Кандидатстване по различни програми в сферата на културните ценности и туризма.
Търсене на партньори и възможности на ПЧП.
11. Мониторинг на дейностите по устройство и опазване на недвижимите културни
ценности на територията на общината.
По предложение на Кмета на общината и специализирания отдел към общинската
администрация на всеки две години Общинския съвет да приема Доклад за изпълнението на
Общинските политики за опазване, валоризация и социализация на културните ценности на
територията на Община Никопол.
8.2.
Значимост
Обектите на недвижимите културни ценности посочени в общия устройствен план на
община Никопол и предоставени от НАИМ-БАН са 60 на брой и всички те са с национално
значение. Детайлна информация за всеки един от тях може да се намери в приложенията на
настоящия документ.
8.3.
Собственост
В община Никопол над 1/3 от обектите попадат в имоти общинска публична
собственост, а със сходен дял ги следват обектите частна собственост (Таблица 8.3.1.)
Таблица 8.3.1. Вид собственост на имотите в които попадат обектите на недвижимите
културни ценности
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Вид собственост
Държавна публична
Държавна частна
Обществени организации
Общинска публична
Общинска частна
Стопанисвано от общината
Частна
Общо всички

Брой обекти

Дял

8
1
5
21
4
1
20
60

13.33%
1.67%
8.33%
35.00%
6.67%
1.67%
33.33%
100.00%

Източник: НАИМ-БАН; КВС и ГИС база данни на ОУПО Никопол
8.4. Изводи, проблеми и потенциали
• Изводи
o Община Никопол има богата хилядолетна история и изключително много
културно исторически ценности на движимото и недвижимото културно
наследство. Този ресурс на територията на общината не се използва, подържа
и достатъчно добре популяризира за да привлича туристически потоци.
• Проблеми
o Няма регистър на обектите, местоположението им, състояние, собственост,
важност, мерки за опазване и експониране на територията на общината,
поради което е невъзможно правилното стопанисване и популяризиране.
o Липсата на структурирана информация и пълнота, както и пространствена
такава на културните обекти (с точно географско разположение/ или с номер
на имот/ УПИ) затруднява опазването на този вид ценности;
o Липсват въведени устройствени мерки за опазване на културното наследство,
както и осигуряването на достъп до тях.
• Потенциали
o Приемането и провеждането на дейности от културния календар на общината
и потенциал за развитието на туристическа дейност и популяризиране.
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9. Техническа инфраструктура
9.1. Електроснабдителна инфраструктура
9.1.1. Трасета
Селищата в общината са 100% електрифицирани. Това се осъществява чрез доставка
на електроенергия с два електропровода високо напрежение (ВН) част от електропреносната
мрежа на Република България (ВН - „Милковица“ 110 кV свързваща п/ст „Гулянци“ с п/ст
„Никопол“ и ВН „Лозица“ 110 кV свързваща п/ст „Никопол“ с п/ст „Белене“.
От подстанция „Никопол“ разпределението на електроенергията става посредством
мрежи 20 кV – въздушни и кабелни трасета (Таблица 9.1.1.1.) – по инфорамция от „ЧЕЗ
Разпределение България” АД.
Таблица 9.1.1.1. Трасета на въздушни и кабелни 20 kV линии на територията на община
Никопол
дължина
дължина
бр. РОС
ВЛ, КЛ 20кV
ВЛ /м/
КЛ /м/
ВЛ "Елия"
5460
2515
3
ВЛ "Чалана"
25280
1260
6
ВЛ "Черквица"
5280
ВЛ "Димчо"
26400
4
ВЛ "Новачене"
51140
120
10
ВЛ "Изгрев"
16040
4
ВЛ "Бяла вода"
4838
3
Източник: Задание за ОУПО Никопол/ „ЧЕЗ Разпределение България” АД
9.1.2. Съоръжения
В землището на село Черковица е изградена и функционира разпределителна
подстанция „Никопол” 110/20/6kV. Електроенергията се доставя, чрез два електропровода
високо напрежение (ВН) - „Милковица“ 110 кV с дължина 4,6 км в общината и ВН „Лозица“
110 кV с дължина 19,33 км в общината. Електропроводи СрН са с приблизителна дължина
138,33 км, а трансформаторните постове са общо 106 бр. Въведени в експлоатация
производители на електроенергия от ВЕИ са 3 броя ФвЕЦ (Таблица 9.1.2.1.).
Таблица 9.1.2.1. Съоръжения за производство на електроенергия от ВЕИ в община Никопол
Вид
Населено място
Мощност (kW)
ФвЕЦ
С. Санадиново
100
ФвЕЦ
С. Дебово
24
ФвЕЦ
С. Санадиново
30
Източник: „ЧЕЗ Разпределение България” АД
9.1.3. Технически параметри
Разпределителните мрежи на територията на община Никопол са захранвани от 3
подстанции – Никопол, Левски и Белене. Детайлно разпределение на видовете съоръжения
и техните разположение може да се види в Таблица 9.1.3.1.
Таблица 9.1.3.1. Разпределителни мрежи 0,4 кV – въздушни и кабелни и трафопостове по
население места в община Никопол
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Драгаш
войвода

Въбел

Любеново

Евлогиево

Жернов

Асеново

Муселиево

Черковица

Дебово

Новачене

Бацова
махала

Санадиново

Лозица

Никопол

Никопол

Никопол

Никопол

Никопол

Никопол

Никопол

Никопол

Никопол

Никопол

Левски

Левски

Белене

Никопол Никопол (град)
16

4

8

3

2

1

4

7

3

7

10

4

7

4

1

-

1

-

-

-

-

2

-

-

1

-

-

-

3

4

7

3

2

1

4

5

3

6

6

4

7

4

ТП "градски"

11

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

-

-

-

ТП вграден

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бетонно КТП

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Метално КТП

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ТП ч.собств.

9

2

1

-

-

2

1

2

8

1

1

3

1

-

2

1

-

-

-

1

-

1

4

-

-

-

-

-

4

1

-

-

-

-

-

-

3

1

1

3

1

-

ТП градски

2

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

МТТ

1

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

ВЛ-НН /км

16,565

9,96

17,6

5,425

4,305

2,765

10,325

14,426

8,920

10,325

31,27

10,290

10,630

8,820

КЛ-НН /км

16,017

1,045

1,922

0,175

-

-

0,257

1,291

0,170

0,257

0,787

-

-

-

Населено място

Подстанция
ТП собств. ЧЕЗ
Мачтов Трафо
пост
ТП "селски"

Мачтов Трафо
пост
ТП селски

Източник: Задание за ОУПО Никопол/ „ЧЕЗ Разпределение България” АД
9.2. Водоснабдителна и канализационна инфраструктура
9.2.1. Трасета
На територията на община Никопол са изградени и функционират няколко
водоснабдителни групи, като основната е ВС „Никопол“. Чрез тях се подават питейнобитовите водни количества към общинския център град Никопол и останалите селища от
Общината.
В приложената ВК схема към ОУП за община Никопол е показан начинът на
водоснабдяване на населените места с основните водопроводни съоръжения.
Всички населени места на територията на община Никопол са водоснабдени. Общата
дължина на водопроводната мрежа за общината към 31.12.2014 година е 251 356 м. от
които 93555 м. външна и 1 57800 м. вътрешна водопроводна мрежа.
Вътрешната водопроводна мрежа е изградена предимно от азбестоциментови (139
км), стоманени тръби (6,5 км) и ПЕВП (12,4 км). Заедно с външните водопроводи се
формират значителни загуби на вода, които за цялата водоснабдителна система на
Общината възлизат средно на 52 %.
Таблица 9.2.1.1. Дължина на водоснабдителната мрежа на територията на община Никопол
Водопроводна мрежа

Селище
Мярка
с. Асеново

Външна
м
1975,00

Вътрешна
м
8519,00

Общо
м
10494,00
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с. Бацова махала
с. Въбел
с. Дебово
с. Драгаш войвода
с. Евлогиево
с. Жернов
с. Лозица
с. Любе ново
с. Муселиево
гр. Никопол
с. Новачене
с. Санадиново
с. Черковица
Общо

4912,00
5780,00
15413,00
5701,00
1156,00
525,00
6335,00
2191,00
3996,00
8945,00
16760,00
7207,00
12659,00
93555,00

10891,00
18382,00
13312,00
7850,00
5422,00
2674,00
9149,00
5060,00
14438,00
19139,80
27388,00
10397,00
5179,00
157800,80

15803,00
24162,00
28725,00
13551,00
6578,00
3199,00
15484,00
7251,00
18434,00
28084,80
44148,00
17604,00
17838,00
251355,80

Източник: ВиК Плевен (31.12.2014 година)
Изградена и функционираща канализационна мрежа на територията на община Никопол е
само тази в град Никопол. Тя не е включена в активите и не се стопанисва от „ВиК“ ЕООД –
Плевен.
9.2.2. Съоръжения
•

Водоснабдяване

На територията има 46 водоизточника, 39 от които са каптажи, дренажи и кладенци, а
останалите са 7 водоема (Таблица 9.2.2.1.). Няма информация за санитарно охранителните
зони на тези водоизточници.
Таблица 9.2.2.1. Съоръжения и брои на водоизточниците в община Никопол
Съоръжение
Брой
Каптажи
19
Дренажи
14
Шахтови кладенци
З
Тръбни кладенци
З
Водоеми
7
Източник: ВиК Плевен
Водоснабдяването на община Никопол се осъществява основно от подземни води. Към
момента водоснабдителната система разполага със следните водоизточници за питейнобитови нужди:
• Каптажи – 19 броя;
• Дренажи – 14 броя;
• Тръбни кладенци – 3 броя;
• Шахтови кладенци – 3 броя.
От 39-те водоизточника се добива водно количество в размер на 74 л/сек. С най-голям
дебит са двата тръбни кладенеца при с. Драгаш войвода (22,8 л/сек.) и шахтовият кладенец в
терасата на р. Дунав (с дебит от 6,5 л/сек.). Останалите водоизточници имат дебит в рамките
на 0,3 – 6,0 л/сек. Водоснабдяването на населените места се осъществява по гравитачен път
и помпено.
Качеството на подземните води е в съответствие с изискванията на действащите
нормативни документи. По данни на ВиК Плевен наличният капацитет на подземните води е
достатъчен за покриване на питейно-битовите нужди на всички обслужвани населени места.
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Водоснабдяването на общинския център Никопол се осъществява също изцяло от
подземни води.
На територията на община Никопол няма действаща пречиствателна станция за питейни
води. Подземните води се подават към консуматорите след съответно обеззаразяване
(основно с хлорни реагенти).
Водопреносната мрежа и водопроводни съоръжения на територията на община
Никопол са включени в активите на „ВиК“ ЕООД – Плевен.
За осигуряване подаването на вода за населените места от водоснабдителните
системи са изградени 11 броя помпени станции с инсталирана мощност от 663 квт, работещи
в по-голямата си част на автоматичен режим. Функционират и 3 броя бункерни помпени
станции с инсталирана мощност 36 квт.
Водоснабдяването на града се осъществява от двете помпени станции „Никопол“ при
с. Драгаш войвода.
Във водоснабдителната система на Общината са налице следните резервоари:
черпателни – 7 броя, с общ обем 245 м3 и напорни – 20 броя, с общ обем 3 575 м3.
Функционират и два броя водни кули с общ обем 250 м3.
Захранването с питейна вода на град Никопол се извършва от 7 броя резервоари, от
които най-големият е с обем 600 м3.
Дължината на външните водопроводи възлиза на 93,7 км. Изградени са основно от
азбестоциментови тръби (73,3 км) и в по-малка част от стоманени (13,8 км), ПЕВП (6,0 км),
чугунени (0,3 км) и каменинови (0,3 км) тръби.
Доставянето на водата за град Никопол от помпените станции до градските
резервоари се осъществява чрез азбестоциментови водопроводи Ф200 мм и Ф150 мм.
Налице са и всички останали съоръжения към водоснабдителните системи, а именно:
шахти за СК, въздушници, изпускатели, измервателни устройства.
За довеждащата водоснабдителна инфраструктура са налице следните проблеми:
неизправност на регулиращите съоръжения, неефективни помпени станции, често
преливане на вода през преливните системи на резервоарите, чести аварии и значителни
загуби на питейна вода.
•

Канализация

На територията на община Никопол няма изградена и функционираща пречиствателна
станция за отпадъчни води.
9.2.3. Технически параметри
В община Никопол общия дебит на водоизточниците е 73.88 литра в секунда – според
данни на ВиК Плевен. Водоизточника с най-голям дебит се намира в землището на Никопол
с дебит 22.80 литра в секунда – за нуждите на общинския център (Таблица 9.2.3.1.).
Таблица 9.2.3.1. Технически параметри, разположение и вид на водоизточниците на община
Никопол
Местонахождение
Асеново
Асеново
Въвел
Въвел
Въвел
Дебово
Дебово

Начин На
Водоснабдяване
Помпажно
Помпажно
Помпажно
Помпажно
Помпажно
Гравитачно
Помпажно

Вид
Дренаж
Дренаж
Дренаж-2бр.
Каптаж
Дренаж
Каптаж
Дренаж

Наименование

Дебит 1/S

Медна Вода
Меченска Гора
Сенокос 1 И 2
Ласов Дол
Трите Кладенци
Ст.Мършовица
Извора

0,90
1,45
1,10
1,10
0,40
1,90
1,80
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Дебово
Драгаш Войвода
Драгаш Войвода
Драгаш Войвода
Евлогиево
Жернов
Любеново
Любеново
Любеново

Помпажно
Гравитачно
Гравитачно
Помпажно
Помпажно
Гравитачно
Помпажно
Помпажно
Помпажно

Шахт.Кл.
Дренаж
Дренаж
Тръб.Кл.
Каптаж
Каптаж
Каптаж
Каптаж
Каптаж

Муселиево

Гравитачно

Дренаж

Муселиево
Никопол
Никопол
Никопол
Никопол
Никопол
Новачене
Новачене
Новачене
Санадиново
Санадиново
Черковица
Черковица
Черковица
Черковица
Лозица
Лозица
Общо

Помпажно
Помпажно
Помпажно
Помпажно
Помпажно
Помпажно
Гравитачно
Гравитачно
Гравитачно
Помпажно
Гравитачно
Помпажно
Помпажно
Помпажно
Помпажно
Гравитачно
Помпажно
-

Шахт.Кл.
Каптаж
Каптаж
Каптаж
Каптаж
Тръб.Кл.-2бр.
Дренаж-2бр.
Каптаж
Дренаж
Дренаж
Дренаж
Каптаж 1
Каптаж 2
Каптаж 3
Каптаж 4
Каптаж-Збр.
Шахт.Кл.
39 Бр.

ЧЕРПАТЕЛНИ

ОБЛЕКЧИТЕЛНИ

Нивата
Свракова Чешма
Лесичето
Градините Ткзс
Главата
Главата
Манастира
Чешмата
Камика
Голямата Чешма
В землището на с. Евлогиево
До Селото
Каптажи 1,2,3 И 4
Текийски
Апваджията
Чанаджика
Драгаш Войвода
Марина Вода
Главата /Ст.Мършовица/
Марина Вода
Оряховец
Студена
Лесиорман
Лесиорман
Лесиорман
Лесиорман
Камика
Терасата На Р. Дунав
-

1,00
0,45
0,20
6,00
2,00
1,00
0,30
1,10
0,80
2,40
0,30
_
0,70
1,59
1,59
22,80
1,60
4,00
1,50
1,70
0,40
1,20
1,50
1,50
1,60
1,50
6,50
73,88

Източник: ВиК Плевен (31.12.2014 година)
Към 31.12.2014 година в община Никопол общия обем на водоемите е 3950 м3 и
тяхното детайлно разпределение е показано в Таблица 9.2.3.2. Най-големите са Драгаш
Войвода, Черковица и Главата.
Таблица 9.2.3.2. Капацитет на водоемите по източници и население места в община Никопол
Местонахождение

НАПОРНИ - ВКОПАНИ

НАПОРНИ-КУЛИ

БРОЙ

ОБЕМ

ВОДЕН
СТЪЛБ

БРОЙ

ОБЕМ

БРОЙ

ОБЕМ

ВОДЕН
СТЪЛБ

БРОЙ

ОБЕМ

ВОДЕН
СТЪЛБ

Мярка

-

т3

m

-

т3

-

т3

т

-

т3

т

Асеново

1

20

-

-

-

1

160

2,80

-

_

.

Въвел

1

75

2,00

-

-

-

-

-

1

150

5,50

Дебово

1

25

-

-

-

1

180

2,10

-

.

_

Драгаш Войвода

-

-

-

-

-

1

140

-

-

-

_

Драгаш Войвода

-

-

-

-

-

1

140

2,00

-

_

_

Евлогиево

-

-

-

-

-

1

75

1,90

-

_

.

Жернов

-

-

-

-

-

1

75

1,00

-

_

.

Любеново

1

50

1,50

-

-

-

-

-

1

100

4,20

Муселиево

-

-

-

-

-

1

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

600

4,35

-

-

-

Никопол:
- от Драгаш Войвода
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- Никопол

-

-

-

-

-

2

120

2,00

-

-

-

- от Пс 2

-

-

-

-

-

1

200

2,00

-

-

-

- от Главата

-

-

-

-

-

1

300

2,70

-

-

-

- от Марина Вода

-

-

-

-

-

1

150

2,50

-

-

-

- от Марина Вода

-

-

-

-

-

1

100

-

-

-

-

Санадиново

1

25

-

1

25

1

100

2,30

-

-

-

Черковица Помпажно

1

25

-

-

-

1

350

1,70

-

-

-

Черковица Гравитачно

-

-

-

-

-

1

25

-

-

-

-

Бацова Махала

-

-

-

-

-

1

200

-

-

-

-

Лозица Гравитачно

-

-

-

-

-

1

140

2,00

-

-

-

Лозица

1

25

-

-

-

1

200

-

-

-

-

Новачене:

Източник: ВиК Плевен (31.12.2014)
На територията на община има 12 помпени станции с обща инсталирана мощност от
662.50 kW, както и БПС с обща мощност 35.50 kW (Таблица 9.2.3.3.).
Таблица 9.2.3.3. Помпени станции, мощност и автоматизиране по населени места на територията на община Никопол
БПС

Инсталирана
Мощност (kW)

Автоматизирана (да/не)

Брой

Асеново
Въбел
Драгаш Войвода
Евлогиево
Любеново
Никопол - Драгаш Войвода
Никопол - 2
Санадиново
Черковица
Черковица
Дебово
Дебово
Новачене
Лозица-2

15,00
77,00
40,50
26,00
37,00
220,00
74,00
44,00
44,00
15,00
70,00

Да
Не
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

1
1
1

Инсталирана
Мощност (kW)
9,50
11,00
15,00

Общо всички

662,50

-

3

35,50

Местонахождение

Източник: ВиК Плевен (31.12.2014)
През 2014 година в община Никопол са добити 782432, а са инкасирани 376516 – или
48.12% от добитите количества. Казано с други думи загубите на водни количества са 51.88%.
През наблюдавания период от 4 години се наблюдава, че загубите по водопреносната
мрежа са около 50%.
Таблица 9.2.3.4. Добити и инкасирани водни количества по населени места в община
Никопол (2010-2014 година)
Селище

Добита

2010
Инкасирана

Добита

2011
Инкасирана

Добита

2012
Инкасирана

Добита

2013
Инкасирана

Добита

2014
Инкасирана

Асеново

24113

11438

24349

11915

28428

12748

35183

11282

35867

9461

Бацова Махала

22700

20934

25500

24072

25300

23802

21800

20171

19700

18386
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Въбел

61639

37581

77659

39801

77833

46689

71729

35438

89614

35425

Дебово

37435

24662

35063

23103

36132

25661

33559

22756

35506

22739

Драгаш Войвода

38397

22248

44941

21775

50259

22343

68077

22016

63381

24853

Евлогиево

29750

6403

33444

6374

37293

6859

41098

6046

23194

5003

Жернов

8449

5510

7177

5008

7650

5669

7467

5551

6383

4614

Лозица

63570

17613

49221

17955

61182

17989

58463

15280

51214

12549

Любеново

22549

11448

19017

11902

23546

13463

21999

10814

32317

9979

Муселиево

39638

27323

40135

27534

42506

29581

41933

27611

38972

25616

Никопол

279467

127095

283300

124782

277871

141903

224595

124811

210073

124803

Новачене

81591

56933

76123

52019

77669

54706

75221

50390

78375

51833

Санадиново

26518

14196

35436

13978

28481

14715

35925

13341

24228

13220

Черковица

56614

20834

72249

22536

54743

21303

64504

19585

73608

18035

Община Никопол

792430

404218

823614

402754

830893

437431

801553

385091

782432

376516

Дял от общите количества за годината
Инкасирани
община Никопол
Загуби
община Никопол

100.00%

51.01%

100.00%

48.90%

100.00%

52.65%

100.00%

48.04%

100.00%

48.12%

-

48.99%

-

51.10%

-

47.35%

-

51.96%

-

51.88%

Източник: ВиК Плевен (2010-2014 година)
Големите загуби от почти половината добито количество се дължат на факта, че 78.3%
от водопреносната мрежа извън населените места е изградена от етернит, а едва 20.9% от
стомана или ПЕВП (Таблица 9.2.3.5.).
Таблица 9.2.3.5. Вид на водопроводна мрежа извън населените места в община Никопол
Вид
Етернит
Поциконвани
Стомана
ПЕВП
Чугун
Бетон
Каменни
Общо

Дължина (м)

Дял

73268.74
268.00
13549.00
5998.26
231.00
0.00
240.00
93555.00

78.3%
0.3%
14.5%
6.4%
0.2%
0.0%
0.3%
100.0%

Източник: ВиК Плевен (31.12.2014 година)
9.3. Газопроводна инфраструктура
На територията на община Никопол няма изградени газопреносни трасета, но се
планира изграждането такива. Според Националната концепция за пространствено развитие
за периода 2013-2025 година се предвижда разширяване на газоразпределителните
газопроводи от националната мрежа преминаващи край Павликени към Свищов-БеленеНикопол. През 2014 година е започнало изграждането към Свищов.
9.4. Далекосъобщителна инфраструктура
9.4.1. Трасета
9.4.1.1. Пощи
Според Български пощи ЕАД в община Никопол във всички населени места
функционират пощенски станции (Таблица 9.4.1.1.1.)
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Таблица 9.4.1.1.1. Пощенски станции в община Никопол
Код

Пощенска станция/населено място

Адрес

5940
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5957
5958
5963
5964
5965

Никопол
Бацова махала
Санадиново
Новачене
Черковица
Драгаш Войвода
Въбел
Лозица
Любеново
Асеново
Дебово
Муселиево
Жернов
Евлогиево

Никопол ул. В Левски 29
Бацова махала ул. Г Димитров 36
Санадиново ул. Свобода 3
Новачене ул. Г Димитров 93
Черковица ул.Г Димитров 8
Др.Войвода ул. Петър Велчев 73
Въбел ул. Ленин 1
Лозица ул. Борис Ганев 53
Любеново ул. Любен Дочев 43
Асеново ул.Г Димитров 56 А
Дебово ул. В Коларов 1
Муселиево ул. Г Димитров 9
Жернов ул. Г Димитров 8
Евлогиево ул.Хр Ботев 1

Източник: Български пощи ЕАД
9.4.2. Съоръжения
Телекомуникационна инфраструктура включва достигаща до всяко селище
автоматична телефонна мрежа. Всички селища са с автоматично входящо и изходящо
междуселищно избиране. Продължава въвеждането на модерна цифрова комуникационна
и преносна далекосъобщителна инфраструктура и подменяне на съществуващата аналогова.
Наложилата се през последните години тенденция на намаление на фиксираната телефонна
плътност и увеличение на мобилната продължава, като стойността на показателя „фиксирана
телефонна плътност по домакинства” бележи постоянно намаление, подобно на процесите в
цялата страна, докато за показателя „мобилна телефонна плътност” се наблюдава
непрекъсната тенденция на увеличение. Мобилните оператори, които осигуряват
покритието на територията на общината, са Мтел, Виваком и Теленор.
„Мобилтел" ЕАД няма изградена линейна инфраструктура (кабелни трасета) на територията на община Никопол. Към момента „Мобилтел" ЕАД е реализирало радиопокритие
на територията на общината по технологии GSM и UMTS, чрез 7 базови станции в покрайнините на следните населени места: Никопол, Въбел, Муселиево, Дебово, Новачене, Асеново и
Лозица.
9.4.3. Технически параметри
Предаватели и ретранслатори в община Никопол в град Никопол и селата Асеново,
Дебово, Драгаш Войвода, Евлогиево, Лозица, Муселиево, Новачене Покритието на тази
инфрастрктура е визуализирана в таблица Таблица 9.4.3.1..
Таблица 9.4.3.1. Покритие с Mултиплекс 2 (MUX-2) и Mултиплекс 3 (MUX-3) по населени
места в община Никопол
Област

Община

Населено място

Покритие

Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен

Никопол
Никопол
Никопол
Никопол
Никопол

с. Асеново
с. Бацова махала
с. Въбел
с. Дебово
с. Драгаш войвода

Покритие над 90%
Покритие над 90%
Покритие над 90%
Покритие над 90%
Покритие над 90%
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Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен

Никопол
Никопол
Никопол
Никопол
Никопол
Никопол
Никопол
Никопол
Никопол

с. Евлогиево
с. Жернов
с. Лозица
с. Любеново
с. Муселиево
гр. Никопол
с. Новачене
с. Санадиново
с. Черковица

Покритие между 30% и 90%
Покритие над 90%
Покритие над 90%
Покритие над 90%
Покритие над 90%
Покритие между 30% и 90%
Покритие над 90%
Покритие над 90%
Покритие над 90%

Източник: http://predavatel.com/bg/karta/tv_networks
9.5. Пътна мрежа
9.5.1. Класификация
Към републиканската пътна мрежа на територията на община Никопол, принадлежат
следните пътища - 5 пътни участъка, за които Никопол се явява междинна точка (Таблица
9.5.1.1.)
Таблица 9.5.1.1. Класификация на пътната мрежа в община Никопол
Име

Връзка

Клас

Дължина

Габарит – извън

(м)

населените места

Състояние

Рехабилитация

Лошо

2014-2020

Добро

2010-2011

Лошо

2014-2020

(o.п. Видин-Димово)Симеоново-БотевоАрчар-ЛомПът II-11

олт.Козлодуй -

Г9 м (6.00 м пътна
Втори

4 117

Оряхово-Гиген-Брест-Г

настилка и 2x1,50 м
банкети)

улянци-(ДебовоНикопол)
(Гара Бяла Път II-34

О.п.Плевен)
п.к.Гривица-Мечка-

Г10,5 м (7,50 м
Втори

25 515

2x1,50 м банкети)

Дебово-Никопол
(Русе - Бяла)-СвищовПът II-52

Деков-Бяла вода-

пътна настилка и

Г9 м (6,00 м пътна
Втори

25 224

Никопол

настилка и 2x1,50 м
банкети)

(Гара Бялао.п.Плевен)-ИзгревПът III-304

Трънчовица-Бацова

Г9 м (6,00 м пътна
Трети

15 910

махала- Новачене-

настилка и 2x1,00 м
(1,50 м) банкети)

12,710 – лошо
3,200 - добро

2014-2020

Дебово
габарит - в началото
Път III-3404

Дебово-Любеново
(Бяла вода-Никопол)

Трети

7 535

7,70 м - 8,50 м пътна
настилка и 2x1,50 м

Лошо

2014-2020

банкети, след км
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3+616 - пътна
настилка 10,20 м
(три ленти за движение) и банкети
ляво - 1,50 м, дясно
- 2,00 м.
PVN 2120
PVN 2121
PVN 1124

PVN 2122

PVN 3123

Муселиево –
Евлогиево
Муселиево – Въбел
Никопол – Драгаш
войвода
Санадиново Петокладенци
Бацова махала –
Славяново

Общински

3 300

-

-

-

Общински

5 000

-

-

-

Общински

6 600

-

-

-

Общински

5 000

-

-

-

Общински

5 000

-

-

-

Източник: Областно пътно управление Плевен
Областно пътно управление - Плевен стопанисва републиканската пътна мрежа на
територията на област Плевен. В град Никопол, трасетата на републиканските пътища се
провеждат от улици път II-34 - площад „Европа” и път II-52 - ул.„Васил Левски”.
Областно пътно управление - Плевен няма информация за останалата улична мрежа
на гр.Никопол.
Развитието на Републиканската пътна мрежа на територията на община Никопол е
чрез мерки за подобряване на експлоатационното състояние и повишаване безопасността
на движението в границите и обхвата на съществуващите пътни трасета.
9.5.2. Състояние
Състояние на 4 от общо 5 републикански трасета е лошо (Таблица 9.5.1.1.). За всички
тях се предвижда провеждането на рехабилитация на отсечките.
9.6. Железопътна мрежа
През територията на община Никопол преминава 23-та ж.п. линия Ясен – СомовитЧерковица, построена през 1896 година до гара Сомовит в последствие продължена до гара
Черковица през 1946г. ж.п. линията има връзка с 2-ра главна ж.п. линия София – Варна.
Дължината на жп линията преминаваща през общината е 4,650км. от км. 39+000 до км.
43+650. Линията е в добро техническо състояние.
На територията на общината има една жп гара в с. Черковица.
В програмата за развитие и модернизация на железопътната инфраструктура до 2020
г. не са включени инвестиционни инициативи на ДП „НКЖИ“ на територията на община
Никопол.
9.7. Големи структурни обекти
9.7.1. Пристанища
Според националния концесионен регистър е налице държавна концесия за услуга за
"Пристанищен терминал Никопол", част от пристанище за обществен транспорт с
национално значение Русе, област Плевен, община Никопол, населено място Никопол с
орган, представляващ концедента - министъра на транспорта, информационните технологии
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и съобщенията, предоставена на "Параходство Българско речно плаване" АД, гр. Русе за срок
от 35 години от 06.10.2013г. Пристанището е туристическо пристанище Никопол и фериботен
комплекс Никопол – Турну Магуреле.
9.7.2. Хидромелиоративни съоръжения
Съгласно данните предоставени от “Напоителни системи” ЕАД клон Среден Дунав
Плевен на територията на община Никопол са разположени и се стопанисват съоръженията
на Напоително – отводнителна система Никопол – Белене.
Таблица 9.7.2.1. Елементи на Напоително – отводнителна система Никопол – Белене в
община Никопол
Наименование

Землище

Напоителни канали
ГНК-15 гр.
Никопол
ГНК-15 гр.
Драгаш войвода
Отводнителни канали
ГОК
Драгаш войвода
Отводнители
Драгаш войвода
“Драгаш” събиратели и отводниДрагаш войвода
тели към ОПС
“Шовена”
Отводнител
Новачене
“Новачене”
Отводнител
Дебово
“Дебово”
Отводнител
Муселиево
“Муселиево”
Отводнител
Жернов
“Жернов”
Отводнител
Жернов
“Черковица”
Черковица
Изравнители в община Никопол
ПС“Припека”
Муселиево
ПС“Санадинов“
Бацова махала

Сечение

Облицовка

Дължина (м)

Състояние

трапец
трапец

облицован
облицован

8400
8013

Задоволително
Задоволително

трапец
трапец

необлицован
необлицован

8220
1040

Задоволително
Задоволително

трапец

необлицован

2596

Задоволително

трапец

необлицован

1679

Задоволително

трапец

необлицован

11680

Задоволително

трапец

необлицован

6390

Задоволително

трапец

необлицован

1090

Задоволително

трапец
-

необлицован
-

16798
-

Задоволително
-

Бетон
Бетон

-

48/60/4,0м.
29/55/3,0м.

ИМ 000332
ИМ 000042

Източник: Задание за ОУПО Никопол/ “Напоителни системи” ЕАД
На територията на община има един язовир - Драгаш войвода, Тип – Ретензионен,
Клас III, тип на стената – земно насипна, височина на стената - 16м., дължина по короната 277м, залята площ - 159 дка, площ на водосбора - 44 600дка, общ обем – 808 хил. куб.м,
полезен обем – 540 хил. куб. м, вид на преливника – широк праг. Язовирът е публична
държавна собственост.
9.7.3. Летища
На територията на общината няма сертифицирани летища и летателни площадки. В
Главна дирекция „Гражданска въздохоплавателна администрация“ не са постъпвали заявления за инвестиционни намерения относно изграждане или сертифициране на граждански
летища или летателни площадки.
На територията на общината има една летателна площадка северно от с. Въбел, която
според ГД на ГВА не е сертифицирана.
9.7.4. Военни обекти
На територията на общината няма заведени имоти в управление на Министрство на
отбраната – по информация на Министерство на отбраната.
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9.8. Радио–телевизионно покритие на територията на общината
Кабелни оператори в рамките на общината са „Близоо”, „Виваком”, „Oптилинк”,
,„Елия-Н” и „Ником”. Практически цялата територия на общината е покрита с кабелни
мрежи.
По-долу е представена справка по осигуреност на обитаваните жилища с кабелна телевизия, сателитна антена, компютър и достъп до интернет по данни на НСИ към 2011г. 33%
от всички 6237 жилища в община Никопол имат кабелна телевизия, 16% имат сателитна
антена, 12% имат компютър, а 11% имат интернет връзка (Таблица 9.8.1.).
Таблица 9.8.1. Покритие на комуникационни мрежи и техника в домакинствата в община
Никопол (01.02.2011 година)
Вид

Общо

Кабелна телевизия
Сателитна антена
Компютър
Достъп до интернет

2042
1019
744
665

Дял от всички
жилища в общината
33%
16%
12%
11%

В градовете

В селата

788
261
328
297

1254
758
416
368

Източник: НСИ – Преброяване на населението 01.02.2011 година
9.9. Покритие с други комуникационни системи
ИА ЕСМИС изгражда, поддържа, развива, експлоатира и управлява Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност, която е част от Интегрираната комуникационно-информационна система
за управление на страната и въоръжените сили. ЕЕСМ е създадена с Постановление на
Министерския съвет № 196 от 08.07.2011 г. и обединява съществуващите до 2011 г. Електронна съобщителна мрежа на ИА ЕСМИС и Националната мрежа на държавната администрация на Министерския съвет.
Чрез ЕЕСМ се осигуряват свързаност между органите на изпълнителната власт и
техните администрации на територията на Република България и електронни съобщения за
нуждите на администрациите на органите на държавната власт, органите на местното
самоуправление и юридически лица, разпоредители с бюджетни средства, създадени със
специален закон.
Към настоящия момент в ЕЕСМ са включени всички областни администрации, част от
общинските администрации и част от разположените на териториите на областните градове
и общински центрове други администрации, като на територията на Община Никопол няма
изградени електронни съобщителни линии и комуникационни възли от ЕЕСМ.
9.10. Пречистване на отпадъчни води
На територията на общината няма изградени пречиствателни станции за отпадни
води (ПСОВ), а само пречиствателна станция за производствени нужди на територията на
целулозния завод в близост до с. Черковица.
9.11. Отпадъци
Община Никопол има междурегионално и междуобщинско значение по отношение
на управлението на отпадъците. Това е така поради изготвянето и реализирането на проект
№ DIR-5112122-3-68 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в
регион Левски (Никопол)”.
Целта на проекта е изграждането на площадка „Санадиново“ и регионалната система за
управление на отпадъците в „регион Левски“. Това е междуобщинско сътрудничество на
общините Никопол, Белене, Свищов, Левски и Павликени за създаване на регионална
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система от съоръжения и инсталации, осигуряваща екологосъобразно управление на
отпадъците на територията на „регион Левски (Никопол)“ чрез:
• Оптимизиране събирането и транспортирането на битови отпадъци
• Осигуряване на разделно събиране на специфичните потоци
• Оптимизиране транспорта на дълги разстояния
• Изграждане на съоръжения за предварително третиране преди депониране
• Компостиране
• Депониране
На 31.08.2011 година община Никопол в партньорство с общините Свищов,
Павликени, Левски и Белене и регионалното Сдружение кандидатства с проектно
предложение „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион
Левски (Никопол)”. С Решение №278/26.07.2012 г. на Ръководителя на УО на ОП „Околна
среда 2007-2013 г.” проектното предложение е одобрено за финансиране - ДБФП №DIR5112122-С006/22.08.2012 година.
• Обща стойност: 43 170 924,24 лв., БФП по Оперативна програма „Околна среда 20072013 г.”: 40 752 469,76 лв., Европейски фонд за регионално развитие на Европейския
съюз: 34 639 599,30 лв., Национално съфинансиране от държавния бюджет на
Република България 6 112 870,46 лв., Собствен принос на общините от регион
Левски(Никопол) 2 418 545,48 лв., Начало:22.08.2012 г. - край: 22.08.2015 г.
9.11.1. Сметосъбиране
В община Никопол има организирано сметосъбиране и сметоизвозване в във всички
населени места, като генерираните отпадъци на глава от населението са 0.1075 тона през
2012 година (Таблица 9.11.1.).
Таблица 9.11.1. Генерирани отпадъци по населени места в община Никопол (2012 година)
Населено място

Отпадъци в тона

Тона на човек (2011)

Асеново
Бацова махала
Въбел
Дебово
Драгаш войвода
Евлогиево
Жернов
Лозица
Любеново
Муселиево
Никопол
Новачене
Санадиново
Черковица
Общо

50
70
72
61
72
30
27
40
49
80
215
100
70
64
1000

0.1724
0.1486
0.0973
0.1037
0.1257
0.2885
0.2700
0.1515
0.2344
0.1050
0.0675
0.0836
0.1966
0.1373
0.1075

Източник: Община Никопол/ ОПР на община Никопол
9.11.2. Третиране
Със строителство на площадка „Санадиново” в землището на с. Санадиново, община
Никопол, с обща площ от 173,981 дка ще се извършат следните дейности: депо за неопасни
отпадъци – 1-ва клетка; комбинирана инсталация за сепариране; съоръжения за
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компостиране; ПСОВ; сгради (технологични и битови); вътрешни пътища; зона, запазена за
съхранение на почвата и бъдещото разширяване на площадката; зелени площи; довеждаща
техническа инфраструктура до площадката на РСУО - ВиК, електро; доставка на машини и
съоръжения и мобилно оборудване.
9.11.3. Депониране
Депонирането както на ТБО от община Никопол, така и на останалите общини от
„регион Левски“ се осъществява на регламентираната площадка „Санадиево“.
Фиг. 9.11.1. Схема на площадка „Санадиново” - регионалната система за управление на
отпадъците в регион Левски (междуобщинско сътрудничество на общините Никопол,
Белене, Свищов, Левски и Павликени)

Източник: Проект №DIR-5112122-3-68 „Изграждане на регионалната система за управление
на отпадъците в регион Левски (Никопол)”
•

•

9.12. Изводи, проблеми и потенциали

Изводи
o Община Никопол има разнообразна транспортно-инфраструктурна обезпеченост изразяваща се във ферибот, пристанище, крайдунавски второкласни
пътища, ж.п. гара Черковица, регионално депо на междуобщинско сдружение
„регион Левски“, която има регионално значение.
o Община покрива потребностите си от водни количества, както за питейно
битови, така и за хидромелиоративни дейности;
Проблеми
o Лошо състояние на водопроводната мрежа. Наблюдават се приблизително
50% загуби от добитите водни количества, което основни се дължи на
остарявалата водопроводна мрежа от етернитови тръби – разпространена във
всички землища – общо 78.3%;
o Няма изградена пречиствателна станция за отпадни води и канализационна
мрежа в населените места;
o Лошо състояние на пътната мрежа при четири от пет пътни участъка с вероятна
рехабилитация през периода 2014-2020 година;
o Почти 1/10 от жилищата в община Никопол имат компютър и достъп до
интернет;
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Потенциали
o Наличие на сухопътен (автомобилен и железопътен) и воден транспорт на територията на общината, както и едно селскостопанско летище;
o Добро състояние на жп линията до с. Черковица, наличие на жп гара, както и
товарна такава в целулозния завод източно от града;
o Наличие на 3 ВЕИ за производство на електроенергия от слънцето.
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10. Отдих и туризъм
10.1. Обекти на отдиха и туризма
Традиционно място за отдих в гр. Никопол е плажа на р. Дунав разположен северно
от завод „Батерия”. На територията на община Никопол не съществува планово проведена
зелена система. Като елементи на зелената система могат да се включат площадите със
съпътстващото ги озеленяване, както и защитените територии по реките Дунав и Осъм.
10.1.1. Спорт и зелени площи
Физическото възпитание и спортните прояви са застъпени основно в училищата и
спортната база към тях. В най-добро състояние е стадионът в с. Новачене. През 2012 - 2013г.
в гр. Никопол е изграден изцяло нов стадион. Общо на територията на община
функционират 13 спортни обекта, като основно това са стадиони, както и две спортни зали,
част от учебни заведения (Таблица 10.1.1.1.).
Таблица 10.1.1.1. Спортните съоръжения на територията на община Никопол по населени
места
Наименование

Населено място

Вид на обекта

Футболно игрище
Футболно игрище
Младежки клуб
Футболно игрище
Футболно игрище
Футболно игрище
Футболно игрище
Футболно игрище
Футболно игрище
Физкултурен салон
Футболно игрище
Футболно игрище
Футболно игрище

с. Драгаш войвода
с. Въбел
с. Въбел
с. Дебово
с. Муселиево
с. Асеново
с.Новачене
с.Черковица
с. Санадиново
с. Санадиново
с. Любеново
с.Бацова махала
гр. Никопол

Стадион
Стадион
Училищна спортна база
Стадион
Стадион
Стадион
Стадион
Стадион
Стадион
Спортна зала
Стадион
Стадион
Стадион

Източник: Министерство на младежта и спорта
Според Министерство на младежта и спорта в община Никопол функционират два
спортни клуба - по гребане и водни спортове и футболен клуб (Таблица 10.1.1.2.).
Наличието на река Дунав и нейния интернационален характер по отношение на териториално разположение е свързно с ТИД или "Tour International Danubien" - ежегоден гребен
поход по река Дунав, който преминава през почти всички крайбрежни страни по течението
на реката - Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Сърбия и България. В продължение на
близо два месеца каякарите в него преминават около 2020 км. в т.ч. и по течението на
реката граничещо с община Никопол.
Таблица 10.1.1.2. Спортните съоръжения на територията на община Никопол по населени
места
Наименование

„Клуб по водни спортове - Никопол“
Футболен клуб „Ситомир“

Седалище

Спорт

гр. Никопол
гр. Никопол

гребане
футбол

Източник: Министерство на младежта и спорта
10.1.2. Туристическа база и маршрути
Туристически атракции в община Никопол основно се свеждат до:
• Културно-познавателен туризъм – паметник на Васил Левски; Паметна плоча със
списък на загиналите банкови чиновници – гр. Никопол;
121/121

•

•

Войнишки паметник – с. Новачене; Войнишки паметник – с. Дебово; Славчова чешма
– с. Жернов; Войнишки паметник – с. Санадиново; паметник на загиналите във
войните – с. Бацова махала;
Антични и средновековни обекти – Шишмановата крепост, чешма „Елия”, скална
църква „Св. Стефан”, църква „Св. Св. Петър и Павел”, „Смоляновата къща”.

По отношение на легловата база на територията на общината има няколко хотела с
местно значение:
• Хотел Шахти се намира в центъра на гр. Никопол. Той предлага 46 легла в 20 двойни
стаи и 3 апартамента.
• Хижа 4-и километър - базата се намира на 4 км от град Никопол. Тя е на 2 етажа и
предлага настаняване за 40 човека.
10.2. Значимост на обектите
Всички туристически и спортни обекти са с местно значение за покриване на нуждите
на местното население и гостите на общината.
10.3. Собственост
По отношение на спортните обекти и рекреация в община Никопол Преобладава
общинската публична и частна собственост, както и неустановената такава (Фиг. 10.3.1.).
Фиг. 10.3.1. Структура на собствеността на териториите за рекреация в община Никопол
Структура на собствеността на териториите за рекреация в община Никопол
Рекреационни дейности, курорти и вилни зони (Общинска частна)

16.1%

Спорт и атракции (Държавна публична)
18.8%

28.4%

0.3%
0.0%

Спорт и атракции (Държавна частна)
Спорт и атракции (Неустановена)
Спорт и атракции (Общинска публична)

33.3%

3.0%

Спорт и атракции (Общинска частна)
Спорт и атракции (Стопанисвано от общината)

Източник: КВС и ГИС база данни на ОУПО Никопол
10.4. Влияние в общото икономическо развитие
В общо икономически план през 2012 година се наблюдава, че предприятията заети с
хотелиерство и ресторантьорство в община Никопол са 7.8% (Фиг. 10.4.1.). Наблюдава се
намаляване на относителния дял на предприятията развиващи подобно дейност на
територията на общината за периода 2008-2012 година (Фиг. 10.4.1.). Тази тенденция е
валидна и за търговия и ремонтни дейности.
Фиг. 10.4.1. Дял на предприятията по икономически дейности търговия и хотелиерство в
община Никопол (2008-2012)
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Дял на предприятията по икономичекси дейности в община Никопол (2008-2012)
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

2012

7.8%

41.3%

2011

43.6%

2010

44.4%

2009

44.8%

2008

7.8%
9.2%
11.4%
10.1%

45.9%
0%

10%

20%

Хотелиерство и ресторантьорство

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Източник: ТСБ
Община Никопол се отличава с потенциал за развитието на природен /пешеходен,
екотуризъм/, културно-исторически, селски, ловен и риболовен туризъм. Към момента съществуващият потенциал не е оползотворен, като на територията на общината не се предлага
цялостен туристически продукт.
НСИ не предоставя информация за функциониращите средства за подслон / хотели на
територията на община Никопол. Съгласно водената статистика за дейността на средствата
за подслон и местата за настаняване и на хотелите на територията на различните
териториални единици в страната, НСИ предоставя данни за:
• Средства за подслон и места за настаняване: включват се категоризирани средства за
подслон и места за настаняване с над 10 легла, функционирали през съответната
година;
• Хотели: включват се категоризирани хотели с над 10 легла, функционирали през
съответната година.
Развитието на туристическия сектор влиза в ролята на един от основните приоритети
в местното икономическо развитие през настоящия програмен период. Съществуващият потенциал за развитие на различни видове туризъм в общината, следва да се обвърже с предприемането на целенасочени мерки за повишаване конкурентоспособността на сектора
/предлагане на висококачествени туристически продукти и услуги, повишаване
популярността на територията на вътрешния и на международния туристически пазар/.
10.5. Изводи, проблеми и потенциали
• Изводи
o Община Никопол има потенциал за развитието на спортен (вело, футболен и
воден) и културен туризъм, свързан с богатото културно историческо
наследство, както и възможностите, които предлага местна спортна
инфраструктура и не на последно място река Дунав.
• Проблеми
o Намаляване на дела на предприятията заети с хотелиерство и
ресторантьорство и търговия и ремонтни дейности;
• Потенциали
o Наличието на два спортни клуба и нова инфраструктура в лицето на два
стадиона и голямото водно течение на река Дунав;
o Богато биологично разнообразие – голяма част от река Дунав, Осъм и като
цяло територията на общината попадат под Натура 2000 и друга защита за
опазване на биологичното разнообразие. Създаването на информационни
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кампании и интерактивни туристически центрове е ключово за съхраняването
на това невъзобновимо природно богатство;
o Културното наследство – в интегрирания план на град Никопол се предвиждат
изграждането на туристически маршрути, но те трябва да се развият в
останалата част от общината;
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II.

Прогноза

1. Прогнози за социално – икономическо развитие
1.1. Демографско развитие
Демографската прогноза за броя на населението на община Никопол се базира на
няколко основни допускания, отчитани в различните методи. В литературата не съществува
установен метод, който напълно да гарантира точността на демографските прогнози, но те
имат важна ориентировъчна значимост при определянето на пазарни, социални,
икономически и устройствени въпроси. Процесът е комплексен и зависи от много фактори,
някои от които са по-лесно прогнозируеми /раждаемост, смъртност, продължителност на
живота/, тъй като те преди всичко зависят от установените социално-психологични навици и
нивото на здравеопазване на населението на дадена територия. Други фактори, като
миграциите например, са свързани с редица други величини със социално-икономически и
политически характер. Налице са трудови миграции на младото население със запазване на
постоянното местожителство в общината, но реализация в по-големите градове в страната и
чужбина. Така трудовите миграции към установените пазарни центрове се превръщат в
стимул за емиграция от гледна точка на постоянното население.
В периода на последните девет преброявания на населението в страната /1934-2011
г., 77 години/ броят на населението на местно ниво нараства в периода 1934-1946 г., след
което настъпва негативен период на прираст в периода 1956-2011 г. Най-голям брой
население е отчетен в периода 1934 г. /24 328 д./ - 1946 г. /26 301 д./. След този момент, се
наблюдава постепенно намаление в броя на населението на община Никопол, като към
датата на последното преброяване в страната /01.02.2011 г./ броят на жителите на местно
ниво достига най-ниска стойност за изследвания 77 годишен период - 9 305 д. Отчетеното
намаление между годината с най-голям брой население /1946 г./ и годината с отчетена найнеблагоприятна стойност на показателя /2011 г./ е в порядъка на 16 996 д., които формират
спад от 64,6%.
Фиг. 1.1.1. Брой на населението на община Никопол в периода 1934-2011 г.
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Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
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Определянето на степента на промяна на населението може да се извърши
посредством всеки две точки, тъй като нивото на промяна ще зависи от броя години, които
се включват в периода. Тъй като настоящата прогноза обхваща 25 годишен период /до 2040
г./, ще вземем за базов последния 14 годишен период с начало 2001 г. и край 2014 г.
Темп на промяна: ∆P = (Pt 2/Pt1 – 1)
В рамките на периода от 2001 до 2014 г. степента на промяна е -0,3641
Темп на промяна в %: ∆P = (Pt 2/Pt1 – 1) x 100%
В рамките на периода от 2001 до 2014 г. степента на промяна е -36,41%
Изчисляването на темпа на промяна се извършва в условията на две основни
допускания. Първо, темпът на промяна за последните 14 години се разпределя равномерно
за целия 14 годишен период. Допуска се, че текущата тенденция на намаляване на
населението в периода между последните две преброявания 2001-2011 г. с 31,9% /4 351 д./,
се дължи в много по-голяма степен на външни възможности /емиграция/, отколкото на
влошени репродуктивни показатели и продължителност на живота на населението. Второ,
очаква се броят на населението да намалява със същия темп както в миналия период, но е
необходимо да отчетем миграционния фактор. Изчисленията на база последния темп на
промяна /-0,3641/ ще представляват песимистичния вариант на демографската прогноза,
при който броят на населението към 2040 г. е 2 503 д.
За да предотвратим прогноза, базирана единствено на негативния демографски план
в периода между последните две преброявания на населението, е необходимо да отчетем
вероятността от забавяне темпа на намаляване на населението, а също така и да допуснем
минимален темп на нарастване в неговия брой. За целта получения темп на промяна ще
коригираме с темп, близък до нула, но положителен за периода след 2020 г., когато редица
демографски и социално-икономически показатели ще бъдат значително променени в
положителна посока. Поради това, допускаме минимален темп на нарастване на броя на
населението от 0,2% на годишна база в периода 2020-2040 г. В този случай оптимистичната
прогноза предвижда население от 9 500 д. към 2040 г. Тъй като този темп е малко вероятен
от гледна точка на репродуктивните възможности на населението, следва да посочим, че той
би бил възможен единствено при външни фактори - имиграция на територията на общината.
Третата крива отразява реалистичната демографска прогноза, оценяваща единствено
възможностите на територията и нейното население за естествено възпроизводство. За
целите на тази прогноза се допуска намаляване в броя на населението до 2020 г.
включително с темпа, отчетен за периода 2001-2014 г. /-0,3641/, а след това се допуска нулев
естествен прираст /или близък до нулата/. Така към 2040 г. броят на населението на община
Никопол би бил 6 129 д.
Фиг. 1.1.2. Прогноза за броя на населението на община Никопол до 2040 г.
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За нуждите на анализа е изчислена прогноза с три разновидности за броя на
жителите на община Никопол към 2040 г.:
‐ Песимистичен вариант: 2 503 д.
‐ Коригиран оптимистичен вариант: 9 500 д.
‐ Реалистичен вариант: 6 129 д.
Много по-вероятни са оптимистичната и реалистичната прогнози, които допускат:
‐ Оптимистична прогноза: достигане до един минимум население към 2019 г.
/около 6 480 д./, след което ще последва стабилизиране и постепенно повишаване
в броя на населението в периода до 2040 г.;
‐ Реалистична прогноза: допуска брой на населението към 2020 г. около 6 190 д.,
след което темпа на промяна на населението ще продължи да бъде с отрицателен,
но с по-благоприятен /близък до нула/ темп спрямо този в периода до 2020 г.
1.2. Икономическо развитие
• Прогноза за икономическото развитие на община Никопол по икономически
сектори /КИД 2008/ - Динамичен анализ на движението на дяловете (ДАДД)
„Dynamic Shift-Share analysis“ за целите на икономическата прогноза на ОУП община Никопол.
Приложението на ДАДД има няколко различни разновидности. В планирането тази
методика се използва като прогностичен инструмент с цел да се определи как макропрогнозите за тренда на националния растеж ще повлияят на едно суб-национално ниво,
например регион, област или община.
Този метод позволява да се изследва икономическата конкурентоспособност на
конкретна територия чрез използване на данни за наетите или друг показател по сектори за
определен времеви период. Така, факторите, засягащи конкурентоспособността във всяка от
изследваните територии /национална, районна и общинска/ са емпирично тествани за
тяхната значимост.
С цел да се определи конкурентната позиция на всяка териториална суб-единица,
поотделно се прилага ДАДД (DSSA-dynamic shift-share analysis) анализ за всяка една от тях.
Това позволява да се „изолира“ конкурентната позиция на всяка по-малка територия от
влиянието на националния тренд и т.нар. индустриален микс в динамиката на броя наети,
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който съществува за анализирания период. Отделно, индустриалният микс се улавя в самия
процес на изследване.
Техниката на анализа позволява да декомпозираме растежа на три части или
компонента /фактори/: национален растеж, индустриална структура /микс/ и регионална
конкуренция.
Компонентът „Национален растеж” N измерва нарастването на броя наети, който би
възникнал, ако всички сектори на икономиката нарастваха с националния темп на
изменение на броя на наетите. Неговото изчисляване има следния общ вид:
За БВП
За наети
t
(1) N = S [Ny * Ri]
или
 E 
Ni = ei t −1  t −1 
E 
където:
където:
ei - заетостта в сектор i;
Ny - темпът на растеж на БВП през
E t - националната заетост в края на
изследвания период;
периода;
Ri - процентът на БВП, произведен в
E t −1 - националната заетост в началото на
икономически сектор i;
периода;
Ефектът на индустриалната структура I или Si улавя влиянието на индустриалната
структура на националната икономика върху регионалната заетост или ръста на БВП. Страна
с концентрация на бързо растящи индустрии ще има позитивен ефект на индустриалната
структура. Обратно, страна с концентрация на бавно растящи индустрии ще има негативен
ефект на индустриалната структура върху региона.
Към настоящия етап на развитие на България редица производства отчитат бързо
нарастване на броя наети спрямо средно европейските стойности. Причините за това са
няколко. Първо, редица „прохождащи“ подсектори имат изключително ниска база за
сравнение и появата на всяка нова по-голяма фирма дава осезаем ефект в общите данни за
заетостта. Второ, страната ни отчита и по-високи темпове на ръст на БВП от редица страни на
ЕС (27), като причините за това са сходни.
Ефектът на индустриалната структура се представя от следното уравнение:
За БВП
За наети
(2) I = S [Ri * (Ni - Ny)]
или
 Ei t
Ei t 
Si = e t −1  t −1 − t −1 
Ei 
 Ei
където:
където:
Ni - националният темп на растеж на
et −1 - местната заетост в началото на
индустрията i.
периода;
Ny - темпът на растеж на БВП през
E t - националната заетост в края на
изследвания период;
периода;
Ri - процентът на БВП, произведен в
икономически сектор i;
E t −1 - националната заетост в началото на
периода;
Si - ефекта от секторния дял;
Регионалният конкурентен ефект /РКЕ/ или Ri, измерва разликата между регионалния
и националния индустриален темп на растеж. Той показва дали съответния сектор или
подсектор е адаптивен в регионален аспект. Ако след изчисляване на националния темп на
растеж и на индустриалния микс на съответния регион, той има позитивни стойности, то се
предполага, че регионът/общината има някакви сравнителни предимства, които осигуряват
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икономически постижения, превъзхождащи националния темп на растеж в съответния
подсектор и/или като цяло. Това може да се изрази чрез следното уравнение:
За БВП
(3) РКЕ = S [Ri * (Si - Ni)]

или

За наети

 ei t
Ei t 
Ri = ei  t −1 − t −1 
Ei 
 ei
където:
Ri - ефектът от регионалния дял;
t −1

където:
S i - темпът на растеж на индустрията i в
изследвания регион;
Чрез комбиниране на уравнения (1), (2) и (3) се установява общото влияние на
националния спрямо регионалния БВП, на съответния сектор и на регионалната икономика.
Следното уравнение илюстрира процедурата:
(4) Реален ръст на БВП = S [Ny * Ri] + S [Ri * (Ni - Ny)] + S [Ri * (Si - Ni)]
или
Реалният ръст на заетостта и разпределение на влиянието в изследваната територия
се определя както следва:
t
t
t
Ei t 
Ei t 
t −1  ei
t −1  Ei
t −1  E 
t
t −1
(5) e - e = Ni = ei  t −1  + Si = e  t −1 − t −1  + Ri = ei  t −1 − t −1 
Ei 
Ei 
E 
 Ei
 ei
(6) e t - e t −1 = Ni + Si + Ri
Финалната процедура на формула (6) изисква да се направи верификация на
получения резултат.
Той се основава на логиката, че регионалният растеж е равен на сбора от регионалния
дял и изменението, или
G (Регионален ръст) = R (регионалния дял) + S (изменението/shift/)
От своя страна изменението се поделя на: Диференциален дял и Пропорционален дял
(Sd)
(Sp)
или
G (Регионален ръст) = R (регионалния дял) + Sd + Sp (изменението/shift/)
В настоящата прогноза за нуждите на ОУП на община Никопол се прилага подходът,
използващ данни за броя наети по трудово или служебно правоотношение за периода 20082013 г. В началото на периода влизат в сила последните изменения в структурата на КИД2008 (A21). С помощта на изчисляването на коефициент на локализация (LQ) на база данните
за наети, се търси местоположението на секторите в двумерно пространство. Целта е да се
определят сектори, които притежават сравнителни предимства, базови са за регионалната
икономика на общината и са носителите на растеж, но разпределен спрямо националния
импулс, секторния дял и регионалната адаптивност.
Прилаганата разновидност на ДАДД налага изчисляването на диференциален и
пропорционален дял, чрез които се търси каква е степента на конкурентоспособност на
секторите на регионалната икономика.
Диференциален ефект - известен също като:
• Ефект на местния фактор;
Диференциалният ефект представлява тази част от общата регионална промяна, която
се дължи на факта, че регионалните/локални индустрии могат да се развиват в различна
степен и посока от същия сектор в национален мащаб.
Пропорционален ефект - известен също като:
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• Индустриален микс (смесен) ефект;
Пропорционалният ефект представлява тази част от общата регионална промяна,
която може да се обясни със съединяване, смесване на икономическите дейности на
региона в комбинация с общата национална тенденция в развитието на отделните
икономически сектори. Пропорционалният дял или ефект възниква от факта, че на
национално ниво някои сектори нарастват по-бързо или по-бавно от други.
Заедно пропорционалният и диференциалният ефект формират общата промяна
(Total shift).
След като се направят необходимите изчисления и анализи, се пристъпва към
верификация на получените данни. Това става чрез изчислителен метод със следния общ
вид:
1
2
3
4
5

Категория
Обща заетост в
региона в началото
на периода
Обща заетост в
региона в края на
периода
Реална промяна в
заетостта /ръст/
Националният
компонент в ръста
на заетостта
Обща промяна
/Total shift/

6 •

Диференциален
ефект

7 •

Пропорционален
ефект

Формули на числови стойности
(-) e t −1

et

= e t - e t −1
+

 Et 
t −1
(-) Ni = ei ×  t −1 
E 

  E t − E t −1 
 × 100 
= e t - ( e t −1 ×  
t −1



 E

  E t − E t −1 

 × 100 
e t - e t −1 + e t −1 ×  
t −1


 E


  E t − E t −1 


  E t − E t −1 
t
t −1
t −1


 × 100 

e t - e t −1 ×  
e
+
e
×
e
100
×
t −1
t −1








 E

 E
За да е сигурен крайният резултат е необходимо сборът на категориите от 1 до 4 да
бъден равен на сбора от категориите 6 и 7, тоест на категория 5 - общата промяна (Total
shift).
В настоящата прогноза се използва показателят „Наети лица по трудово или
служебно правоотношение” по икономически сектори на КИД - 2008.
По дефиниция наети лица 13 са:
• Наети лица са лицата, които са в трудово правоотношение с работодателя съгласно
Кодекса на труда и в служебно правоотношение съгласно Закона за държавния служител, по
силата на които правоотношения те получават възнаграждение в пари или натура под
формата на работна заплата за извършена в определен обем и качество работа, независимо
дали договорът за наемане е постоянен или временен, на пълно или непълно работно
време.

13

Източник: www.nsi.bg
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Предложената методология позволява да се извърши задълбочен разрез на
секторите на икономиката на Северозападен район от ниво 2 и на община Никопол.
Анализ на национално ниво и Северозападен район:
Използването на ДАДД позволява да се установят с голяма точност постигнатите от
икономическите сектори резултати по отношение на заетостта. Анализът позволява да се
разкрие до каква степен националните тенденции стимулират или забавят развитието, как се
отразяват секторните изменения на региона и накрая как самият регион се адаптира.
В национален мащаб положителен темп по отношение на броя наети имат секторите
A, J, K, Q, R и S. Всички останали сектори имат негативен темп. Това поражда и негативно
национално влияние в тези сектори.
На национално ниво най-значително е намаляването на наетите в секторите
строителство /F/, B /добивна промишленост/, C /преработваща промишлености/ и О
/държавно управление/. Налице е ускорен процес на деиндустриализация на страната
независимо от редица мерки насочени към стимулиране на нефинансовия сектор, което
ярко се илюстрира от броя наети. Особеността е, че при миграция на работната сила към
сектора на услуги, тя загубва своите производствени традиции и навици и много трудно се
връща към производствени дейности.
Таблица 1.2.1. Темп на изменение в броя на наетите по икономически сектори в България за
периода 2008-2013 г.
%
30.00

Темп на изменение в броя на наетите по икономически сектори в
България за периода 2008-2013 г.

20.00

18.38

17.39

10.00
7.10
2.67

0.00

-0.04
-6.60 -6.71
-9.71

-10.00
-20.00

7.97

6.58
3.49

-4.02

-4.73
-12.08

-18.04 -19.44

-30.00
-40.00
-46.58

-50.00

Източник: НСИ
Секторите, които почти не променят своето състояние по отношение на броя наети са
E, G, H, I, K, L, M, и Р. Всички те имат темп на изменение не по-голям от 7%.
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Таблица 1.2.1. Северозападен район - Динамичен анализ на движението на дяловете на СЗР 2008-2013 г. спрямо България 2008-2013 г.
КИД
2008

Икономически
дейност (A21)
1

2

3

4

5

6

7

Очаквана
заетост на база
-9,37%
8

България България
2008
2013

Промяна
%

СЗР
2008

СЗР
2013

Промяна
%

State
Growth
Effect
8а

Обща
промяна

Очаквана
промяна

Диф.
ефект

Проп.
ефект

LQ

9

10

11

12

13

А

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

65580

70235

7,10

9059

9784

8,00

8207,45

-851,55

1576,55

9702,03

82

1494,57

0,45

B

ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ

29611

24268

-18,04

1145

1394

21,75

1037,37

-107,63

356,63

938,40

456

-98,97

0,19

C

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

608206

489948

-19,44

65627

49358

-24,79

59458,06

-6168,94

-10100,06

52866,66

-3509

-6591,41

0,33

D

ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА
ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА

34706

31337

-9,71

6485

5607

-13,54

5875,41

-609,59

-268,41

5855,48

-248

-19,93

0,58

E

ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ,
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

34034

35222

3,49

3676

4007

9,00

3330,46

-345,54

676,54

3804,32

203

473,86

0,37

F

СТРОИТЕЛСТВО

241400

128947

-46,58

15294

7981

-47,82

13856,36

-1437,64

-5875,36

8169,49

-188

-5686,87

0,20

G

ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И
МОТОЦИКЛЕТИ

396932

370716

-6,60

27723

24157

-12,86

25117,04

-2605,96

-960,04

25891,99

-1735

774,95

0,21

H

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ

146987

137131

-6,71

10104

8609

-14,80

9154,22

-949,78

-545,22

9426,49

-817

272,27

0,20

I

ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

108878

111788

2,67

6150

5776

-6,08

5571,90

-578,10

204,10

6314,37

-538

742,47

0,17

J

СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ;
ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

59943

70961

18,38

1704

988

-42,02

1543,82

-160,18

-555,82

2017,21

-1029

473,38

0,05

K

ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

53210

56709

6,58

2260

1839

-18,63

2047,56

-212,44

-208,56

2408,61

-570

361,05

0,11

L

24800

23627

-4,73

1352

1160

-14,20

1224,91

-127,09

-64,91

1288,05

-128

63,14

0,16

70570

70542

-0,04

2039

2068

1,42

1847,33

-191,67

220,67

2038,19

30

190,86

0,10

N

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

104124

122231

17,39

9651

10389

7,65

8743,81

-907,19

1645,19

11329,29

-940

2585,49

0,28

O

ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ

129422

113791

-12,08

16537

12104

-26,81

14982,52

-1554,48

-2878,52

14539,74

-2436

-442,79

0,35

P
Q
R

ОБРАЗОВАНИЕ
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

171363
126402
31586

164469
136480
31793

-4,02
7,97
0,66

19432
15903
2071

17295
16235
1994

-11,00
2,09
-3,72

17605,39
14408,12
1876,33

-1826,61
-1494,88
-194,67

-310,39
1826,88
117,67

18650,24
17170,94
2084,57

-1355
-936
-91

1044,85
2762,82
208,25

0,34
0,39
0,20

S

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

30340

36208

19,34

2513

2224

-11,50

2276,78

-236,22

-52,78

2999,03

-775

722,26

0,20

2468094

2226403

-9,79

218725

182969

-16,35

198164,85

-20560,15

-15195,85

197495,11

-14526

-669,74

M

Общо

Източник: НСИ

132/132

Данните получени за темпа на нарастване на наетите по сектори показват, че районът
има положителен темп на нарастване в секторите A, B, E, M, N и Q. Във всички останали
случаи темпът е отрицателен. Този резултат показва положителен темп в 6 от общо 19
сектора по КИД-2008 и показва, че районът следва националните тенденции в икономическо
отношение. С най-значителен позитивен темп в периода се отличава сектор В, където се
отчита ръст в дела на наетите лица в порядъка на 21,75%.
Можем да интерпретираме получените данни като ги разделим на две големи групи.
Първата група (1) обхваща секторите, в които районът следва националния тренд без оглед
на това дали той е отрицателен или положителен. Втората група (2) са секторите, при които
темпът на нарастване е обратен по посока на националния, независимо от това дали е
положителен или отрицателен.
Към първата група са секторите:
(1) A, C, D, E, F, G, H, L, N, O, P, Q. Всички те следват националната тенденция в своя
темп на развитие по отношение на заетостта. Тази група можем да поделим на две подгрупи
с положителен и отрицателен темп (1.1 и 1.2).
(1.1.) С положителен - A, E, N, Q;
(1.2.) С отрицателен - C, D, F, G, H, L, O, P;
(2.) Към втората голяма група принадлежат - B, I, J, K, M, R, S;
По отношение на заетостта на съответния сектор в района можем поделим втората
група на две подгрупи с отрицателен и положителен темп. След като един сектор попадне в
една от тези подгрупи, то задължително националния темп е обратен по знак.
(2.1.) С положителен районен темп - B, M;
(2.2.) С отрицателен районен темп - I, J, K, R, S.
Интерпретация на резултатите за Северозападен район от ниво 2:
Първата голяма група (1) ни разкрива, че секторите които допринасят най-много за
заетостта са от първата подгрупа 1.1, тъй като те следват националния темп на развитие,
който в случая е позитивен. Следователно, в бъдеще пропорционалният ефект към тези
сектори ще бъде също позитивен, като някои сектори ще имат и позитивен диференциален
ефект. По отношение на група 1.2. можем да кажем, че тези сектори са групата на най-бавно
развиващите се за района. Те, освен че регистрират негативен районен темп, имат и
негативен национален темп. Следователно тези сектори в бъдеще ще имат и негативен
пропорционален ефект, но някои от тях могат да имат положителен диференциален ефект.
Така или иначе, тяхното значение за регионалната икономика в бъдеще ще намалява.
Втората голяма група включва секторите, които не следват националния тренд. Тоест,
те се развиват под влиянието на фактори с различно действие спрямо националния тренд.
Към първата подгрупа (2.1.) са секторите, които имат позитивен темп на нарастване на
заетостта в района, но тези сектори имат отрицателен темп на нарастване в национален
план. Следователно, районът разполага с някакво сравнително или конкурентно предимство,
което преодолява негативната национална тенденция. Това са секторите, които в нашия
анализ осигуряват позитивния диференциален ефект заедно с някои от подсекторите от
подгрупа 1.1.
Втората подгрупа (2.2) включва подсекторите, които в районен план имат негативен
темп, но в национален положителен. Това са секторите, в които районът губи бързо наети,
защото след като в национален план секторът е нарастващ, то има други райони в страната, в
които заетостта нараства благодарение на много повече инвестиции в тези сектори. Тези
сектори могат да допринесат, както положителен така и отрицателен диференциален и/или
пропорционален ефект.
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Приложение на ДАДД спрямо броя на наети по сектори на КИД - 2008 за община
Никопол за периода 2008-2013 г.
От данните получени за темпа на нарастване на заетостта по сектори става ясно, че
община Никопол има положителен темп на нарастване в секторите A, B, E, I, K, L, N, S. Във
всички останали случаи темпа е отрицателен.
Можем да интерпретираме получените данни, като ги разделим на две големи групи.
Първата група (1) обхваща секторите, в които общината следва националния тренд, без
оглед на това дали той е отрицателен или положителен. Втората група (2) са секторите, при
които темпът на нарастване е обратен по посока на националния, независимо от това дали е
положителен или отрицателен.
Към първата група са секторите:
(1) A, C, D, E, F, G, H, I, K, M, N, O, P, S. Всички те следват националната тенденция в
своя темп на развитие по отношение на наетите. Тази група можем да поделим на две
подгрупи с положителен и отрицателен темп (1.1 и 1.2).
(1.1.) С положителен - A, E, I, K, N, S;
(1.2.) С отрицателен - C, D, F, G, H, M, O, P.
(2.) Към втората голяма група принадлежат - B, J, L, Q, R.
По отношение на заетостта на съответния подсектор в общината можем да ги
поделим на две подгрупи с отрицателен и положителен темп секторите в общината. След
като един сектор попадне в една от тези подгрупи, то задължително националния темп е
обратен по знак.
(2.1.) С положителен местен темп - B, L;
(2.2.) С отрицателен местен темп - J, Q, R.
Интерпретация на резултатите за oбщина Никопол:
Първата голяма група (1) ни разкрива, че секторите, които допринасят най-много за
заетостта, са от първата подгрупа 1.1, тъй като те следват националния темп на развитие,
които в случая е позитивен. Следователно в бъдеще пропорционалният ефект към тези
подсектори ще бъде също позитивен, като някои от тях ще имат и позитивен диференциален
ефект. Група 1.2. са секторите най-бавно развиващи се на територията на общината. Те
освен, че регистрират негативен общински темп, имат и негативен национален темп.
Следователно тези сектори в бъдеще ще имат и негативен пропорционален ефект, но някои
от тях могат да имат положителен диференциален ефект. Тяхното значение за регионалната
икономика в бъдеще ще намалява.
Втората голяма група включва секторите, които не следват националния тренд. Те се
развиват под влиянието на фактори с различно действие спрямо националния тренд. Към
първата подгрупа (2.1.) са секторите, които имат позитивен темп на нарастване на заетостта
в общината, но тези сектори имат отрицателен темп на нарастване в национален план.
Следователно общината разполага с някакво сравнително или конкурентно предимство,
което преодолява негативната национална тенденция. Това са секторите, които в нашия
анализ осигуряват позитивния диференциален ефект, заедно с някои от секторите от
подгрупа 1.1. В община Никопол за периода 2008-2013 г. в тази група попада сектори B и L.
Втората подгрупа (2.2) включва секторите, които в общински план имат негативен
темп, но в национален положителен. Това са секторите, в които общината губи бързо наети,
защото, след като в национален план секторът е нарастващ, то има други области и общини
в страната, в които заетостта нараства благодарение на много повече инвестиции в тези
сектори. Тези сектори могат да допринесат както положителен, така и отрицателен
диференциален и/или пропорционален ефект.
•
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Таблица 1.2.2. Община Никопол - Динамичен анализ на движението на дяловете за периода 2008-2013 г. спрямо България 2008-2013 г.
КИД
2008

Икономически
дейност (A21)

Българи
Промян
България
я
а
2013
2008
%

Общ.
Никопол
2008

Общ.
Никопол
2013

Промян
а
%

Очаквана
заетост
-9,79

State
Growth
Effect

Обща
промяна

Очаквана
промяна

Дифер.
ефект

Пропор.
ефект

2

3

4

5

6

7

8

8а

9

10

11

12

А

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

65580

70235

7,10

285

355

24,56

300,29

15,29

54,71

305,23

50

4,94

B

ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ

29611

24268

-18,04

22

25

13,64

23,18

1,18

1,82

18,03

7

-5,15

C

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

608206

489948

-19,44

444

162

-63,51

467,83

23,83

-305,83

357,67

-196

-110,16

34706

31337

-9,71

20

17

-15,00

21,07

1,07

-4,07

18,06

-1

-3,01

34034

35222

3,49

38

39

2,63

40,04

2,04

-1,04

39,33

0

-0,71

1

D
E

ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ,
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

F

СТРОИТЕЛСТВО

241400

128947

-46,58

201

96

-52,24

211,79

10,79

-115,79

107,37

-11

-104,42

G

ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И
МОТОЦИКЛЕТИ

396932

370716

-6,60

132

127

-3,79

139,08

7,08

-12,08

123,28

4

-15,80

H

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ

146987

137131

-6,71

75

45

-40,00

79,02

4,02

-34,02

69,97

-25

-9,05

I

ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

108878

111788

2,67

25

55

120,00

26,34

1,34

28,66

25,67

29

-0,67

J

СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И
ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

59943

70961

18,38

22

11

-50,00

23,18

1,18

-12,18

26,04

-15

2,86

K

ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

53210

56709

6,58

24

28

16,67

25,29

1,29

2,71

25,58

2

0,29

L

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

24800

23627

-4,73

18

19

5,56

18,97

0,97

0,03

17,15

2

-1,82

M

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

70570

70542

-0,04

32

8

-75,00

33,72

1,72

-25,72

31,99

-24

-1,73

N

АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

104124

122231

17,39

96

157

63,54

101,15

5,15

55,85

112,69

44

11,54

O

ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ

129422

113791

-12,08

251

183

-27,09

264,47

13,47

-81,47

220,69

-38

-43,78

P

ОБРАЗОВАНИЕ

171363

164469

-4,02

171

144

-15,79

180,18

9,18

-36,18

164,12

-20

-16,06

Q

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА

126402

136480

7,97

107

103

-3,74

112,74

5,74

-9,74

115,53

-13

2,79

R

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

31586

31793

0,66

31

22

-29,03

32,66

1,66

-10,66

31,20

-9

-1,46

S

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

30340

36208

19,34

27

30

11,11

28,45

1,45

1,55

32,22

-2

3,77

2468094

2226403

-9,79

2021

1626

-19,54

2129,45

108,45

-503,45

1841,82

-216

-287,63

Общо

Източник: НСИ, собствени изчисления
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Прогноза за икономическата система на община Никопол на база ефект на
мултипликатора
Въздействието на ефекта на мултипликатора и прогнозирането на растежа в един
конкретен регион може да бъде изследвано чрез уравнение на мултипликатора.
Мултипликаторният ефект, както на регионално, така и на градско ниво е свързан с понятията на
регионалните експортни бази като първоначален източник на растежа. Тези сектори са
отбелязани като експортно ориентирани или често наричани още „икономическа база“. Основно
се различават по това, че се стремят по-скоро да открият и установят онези стоки и услуги, които
регионът изнася, отколкото да установят всички продукти, които регионът произвежда със
собствените си фактори и условия. Същността на експортно базираната теория се основава на
факта, че всеки регион има два фундаментално различаващи се сектора в икономиката:
1. Експортно ориентирани сектори (Еех) - включват всички дейности, за които
ефективното търсене е външно за региона и основната част от продукцията се изнася.
Тези сектори осигуряват по-голямата част от нетните парични потоци в региона.
2. Местни сектори (Еres) - включват се всички сектори, за които ефективното търсене е
вътрешно за региона. Това са производствените системи, които всекидневно
обслужват потребностите на местното население.
Събрани заедно, двата типа сектори формират общата икономическа структура на
региона. Експортно ориентираните сектори са онези, които играят водеща роля при
първоначалното стартиране на икономическото развитие. Тези сектори определят нивата на
абсолютните приходи в региона и предопределят успеха и стабилността на местно базираните
индустрии. Те са онези сектори, които придават ефекта на измененията в националната
икономика в местния регион или диференциалния ефект от модела на ДАДД. Общото допускане
може да бъде разписано така: нивото на местните икономически дейности по отношение на
заетост, приходи и др., е функция на експортно ориентираните икономически дейности. Нещо
повече, ако допуснем, че тази взаимовръзка е относително стабилна за определен период от
време, т.е. пропорцията между експортно ориентираните и местно ориентираните сектори е
стабилна, то тогава е възможно да изчислим влиянието на промяната в експортно базираните
сектори върху местните сектори и следователно върху цялата икономика и да извършим
прогноза.
Например: ако регион разполага с общо 100 000 души работна сила, като в експортно
ориентираните сектори са заети 40 000, а в местните - 60 000, това означава, че съотношението
между местни и експортно ориентирани дейности е 1,5. С други думи, всеки две създадени
допълнително работни места в експортно ориентираните сектори, ще генерират 3 нови работни
места в местните сектори. От тази гледна точка бихме могли да изчислим общото въздействие
при нарастването на експортно ориентираните сектори. Например разкриването на ново
предприятие, което създава работа за 200 души, ще създаде 300 нови работни места в местните
сектори. Така общият кумулативен ефект би се равнявал на 500 нови работни места.
Уравнението на икономическия мултипликатор има следния общ вид:
1
(𝐸𝐸 )
𝐸𝐸𝑡𝑡 =
1 − 𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑒𝑒
където: Et е общата заетост
Ex - заетостта в експортно базираните сектори.
а - параметър, който определя взаимовръзката между експортно базираните и местните
икономически дейности. Например ако заетостта в местните сектори е 75%, то а ще има
стойност от 0,75.
Трябва задължително да се отбележи, че мултипликаторното съотношение действа и в
обратния смисъл. Например, затварянето на предприятия в експортно ориентираните сектори
•
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задължително ще доведе до много по-голяма загуба на работни места в местните сектори. Това
пряко се отчита от пропорционалния ефект в ДАДД на община Никопол.
За целите на прогнозата ще определим експортно ориентираните сектори и местните
сектори.
Експортно ориентирани сектори: А, В, C, D, G, I, J, K, M, R. През 2013 г. всички те обхващат
810 д., които се равняват на 49,8% от всички наети /общ брой наети на местно ниво - 1 626 д./.
През посочената година, нефинансовите предприятия в общината реализират нетни приходи от
продажби в размер на 55 339 хил. лв.14 Следователно, на един нает в местната икономика, се
падат по 34,03 хил. лева нетни приходи от продажби.
Местни сектори: Е, F, H, L, N, O, P, Q, S, като всички те обхващат 816 бр. наети, равняващи
се на 50,2%. Коефициентът между експортно ориентираните и местните сектори е 1,0
/съотношение между брой наети в местните сектори към брой наети в експортно ориентираните
сектори/. На база горната логика, то параметър а има стойност 0,5. Трябва да имаме предвид, че
община Никопол изпитва намаляване на наетите през целия наблюдаван период. В тази връзка
ще извършим корекция на параметъра като го разделим на 3, за да отчетем негативните
национални трендове. Тъй като това е сегашното съотношение за периода 2008-2013 г. ще
приемем, че при стойност от 0,17 той отразява реалистичния сценарий на развитие. Параметър
„а“ със стойност 0,30 би представлявал оптимистичния и стойност на параметър а от -0,10 би
представлявал песимистичния вариант на развитие. Тази прогноза допуска нарастване на броя
на наетите във всички варианти за развитие, тъй като сегашната икономическа система няма да
може да реализира растеж, без физическо нарастване на броя на наетите.
При така поставените условия може да се извърши следната обща прогноза за броя наети
за период от 20 години, до края на 2035 г.:
Таблица 1.2.3. Обща прогноза за броя наети за период от 20 години в община Никопол
КИД
2008
А
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
14

Икономически
дейност (A21)
1
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА
ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ
УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
СТРОИТЕЛСТВО
ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И
МОТОЦИКЛЕТИ
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО
СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ;
ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ
ДЕЙНОСТИ
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ

Общ.
Никопол
2013
2
355
25
162

Оптимистичен
a = 0,30

Реалистичен
a = 0,17

Песимистичен
a = -0,10

3
507,14
35,71
231,43

4
427,71
30,12
195,18

5
322,73
22,73
147,27

17

24,29

20,48

15,45

39

55,71

46,99

35,45

96

137,14

115,66

87,27

127

181,43

153,01

115,45

45
55

64,29
78,57

54,22
66,27

40,91
50,00

11

15,71

13,25

10,00

28

40,00

33,73

25,45

19

27,14

22,89

17,27

8

11,43

9,64

7,27

157

224,29

189,16

142,73

Стойност, базирана на собствени изчисления.
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O
P
Q
R
S

ДЕЙНОСТИ
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА
РАБОТА
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

183
144

261,43
205,71

220,48
173,49

166,36
130,91

103

147,14

124,10

93,64

22
30
1626,00

31,43
42,86
2322,9

26,51
36,14
1959,0

20,00
27,27
1478,2

Източник: Прогнозни данни
С оглед на реалистичността на прогнозата в следващите 20 години, нека допуснем
икономически растеж от 1,5 % на годишна база. При тази консервативна прогноза към 2035 г.
при пропорционално нарастване на нетните приходи от продажби, стойността би била 45,83
хил. лв на един нает.
Таблица 1.2.4. Обща прогноза за нетни приходи от продажби за период от 20 години в община
Никопол
Оптимистичен Реалистичен Песимистичен
a = 0,30
a = 0,17
a = -0,10
Нетни приходи от продажби
106 464,62
89 789,44
67 750,21
2035 г. /хил. лв. /
Източник: Прогнозни данни
От данните е видно, че дори при песимистичния вариант, икономически растеж по
отношение на нетни приходи, БВП и БДС ще се реализира. Той ще произтича от все по-високите
технологии, обновяването на икономическите сектори, националния растеж, както и други
фактори с външен характер.
1.3. Развитие на социалната база
При реалистично развитие на социалната база се предвижда броя на наетите в 4-те
икономически дейности да нарасне с 63 души. Увеличение би се случило в образованието и
здравеопазването.
Таблица 1.3.1. Прогноза за броя наети за период от 20 години в община Никопол по отношение
на социалната база
КИД
2008
E
P
Q
R

Икономически
дейност (A21)

1
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ
УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА
РАБОТА
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Общ.
Никопол
2013
2

Оптимистичен
a = 0,30

Реалистичен
a = 0,17

Песимистичен
a = -0,10

3

4

5

39

55,71

46,99

35,45

144

205,71

173,49

130,91

103

147,14

124,10

93,64

22

308

31,43

439.99

26,51

371.09

20,00

280.00

Източник: Прогнозни данни
1.3.1. Развитие на здравеопазването
В сектор здравеопазване не се предвижда изграждането на нови обекти. Необходимо е
оптимизирането на съществуващата болница и медицински център и увеличаване на броя на
медицинския персонал за да покрие по-добре нуждите на населението.
На второ място идва и важността на Никопол като транзитен център и бъдещо
изграждане на мост над река Дунав и всички съпътстващи го логистични терминали, които биха
се образували с това инвестиционно намерение.
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1.3.2. Развитие на образованието
В общината им добре функционираща мрежа от образователни обекти, която поради
намаляващото население е необходимо да се съхранят и да се подобри тяхната дейност с цел
тази инфраструктура да може да отговори на потребностите на населението при евентуално
благоприятно социално-икономичесто развитие и осъществяването на оптимистичната прогноза
за развитие на населението.
1.3.3. Развитие на културата
Необходимо е социализиране и експониране на 60-те недвижими културни ценности с
национално значение, което да позволи развитието на културния туризъм в общината. Това
може да се осъществи, чрез обвързване с читалищната дейност, като развита инфраструктура
във всяко едно от населените места от общината, както и училищната в някои от населените
места.
1.3.4. Развитие на комунални дейности
Община Никопол е от регионално значение по отношение на управление и депониране
на твърдите битови отпадъци за четири общини, както и за опазване на екологичното
равновесие. Това ще се осъществява с новоизграждащото се регионално депо за битови
отпадъци „Санадиново“.
Освен управлението на отпадъците се планира и изграждането на 6 пречиствателни
станции за отпадни води при: Никопол, Драгаш войвода, Въбел, Муселиево, Дебово и Новачене
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2. Прогноза за пространствено развитие
2.1. Основно предназначение на териториите, режими на устройство и
параметри на натоварване
Основната цел на Общия устройствен план на Община Никопол е да даде цялостна
концепция за развитие на територията на общината, отчитаща изискванията за интегриран
подход, ресурсна ефективност, опазване на околната среда и адаптация към промените.
Решенията на задачите, които произтичат от основната цел съответстват на нормативната
уредба за устройство на територията и на съвременните постановки за интегрирано
пространствено планиране и устойчиво развитие.
Обхватът на разработката включва землищата на всички села на територията на Община
Никопол (с. Асеново, с. Бацова махала, с. Въбел, с. Дебово, с. Драгаш войвода, с. Евлогиево, с.
Жернов, с. Лозица, с. Любеново, с. Муселиево, с. Новачене, с. Санадиново и с. Черковица), както
и землището на общинския център – гр. Никопол.
Териториалната структура на община Никопол според вида на територията се дели на:
• Урбанизирани територии (населени места и селищни образувания);
• Територии на транспорта
• Земеделски територии;
• Горски територии;
• Територии, заети от води и водни обекти;
• Защитени територии;
• Нарушени територии за възстановяване.
2.1.1. Режими на устройство
На територията на общината са въведени два режима:
•
Земеделски територии със забрана смяна на предназначението (ЗЗзаб) – забранява се
промяната на настоящото предназначение на териториите;
•
Земеделски територии с допустима смяна на предназначението (ЗЗтп) – допуска се смяна
на предназначението според решение на ОбС, ОЕСУТ и компетентни органи.
2.1.2. Параметри на натоварване
Показателите за застрояване са съобразени с условията на Наредба 7 за ПНУОВТУЗ и те са
следните за основните видове устройствени зони и територии – виж Приложение 1 към
Правила и нормативи за прилагане на ОУПО Никопол.
2.1.3. Баланс на територията
Спрямо изискванията на Наредба №8/2001 на МРРБ за обема и съдържанието на
устройствените планове, в табличен вид е представено разпределението на териториите по
основно предназначение, основаващо се на данните за начин на трайно ползване (НТП) в
обхвата на община от проектното предвиждане.
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Таблица 2.4.1. Баланс на територията на община Никопол
ОБЩИНА НИКОПОЛ
Видове територии
I ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
1
Урбанизирани територии
1.1 Жилищни функции
1.2 Обществено - обслужващи функции
1.3 Смесени функции
в т.ч в урбанизираната територия на гр. Никопол
1.4 Производствени дейности
1.5 Складови дейности
1.6 Рекреационни дейности, курорти и вилни зони
1.7 Озеленяване, паркове и градини
в т.ч. гробищни паркове
1.8 Спорт и атракции
1.9 Комунално обслужване и стопанство
2
Земеделски територии
2.1 Обработваеми земи – ниви
2.2 Обработваеми земи – трайни насаждения
2.3 Необработваеми земи
2.4 Земеделски територии с възможна смяна на предназначението
2.5 Земеделски територии със забрана за промяна на предназначението
2.6 Земеделски територии с режим за опазване на културното наследство
3
Горски територии
3.1 Гори
3.2 Горски земи
3.3 Гори с режим за опазване на културното наследство
4
Водни площи
5
Транспорт и комуникации
6
Територии за инженерно-техническа инфраструктура
II
ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ
2
С особена териториално-устройствена защита
3
За възстановяване и рекултивация
Общо:
III
ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ (припокриващи се)
1
ЗМ "Плавала"
2
ПЗ "Скалната църква"
3
ЗМ "Елията"
4
ПЗ "Пещера Нанин Камък"
IV
НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ (припокриващи се)
1

Територии с активни и потенциални свлачища и срутищa
Общо (припокриващи се):

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
площ (ха)
% от територията

ПРОЕКТ
площ (ха)

% от територията

1385.3
4.0
0.0
0.0
116.6
129.3
7.4
41.7
32.7
14.8
19.9

3.31%
0.01%
0.00%
0.00%
0.28%
0.31%
0.02%
0.10%
0.08%
0.04%
0.05%

1441.6
15.1
40.3
10.0
409.0
0.0*
7.4
54.6
42.9
0.0**
17.4

3.45%
0.04%
0.10%
0.02%
0.98%
0.00%
0.02%
0.13%
0.10%
0.00%
0.04%

24751.2
2022.9
6851.6
0.0
0.0
0.2

59.17%
4.84%
16.38%
0.00%
0.00%
0.00%

24398.2
1999.9
6594.5
180.2
73.0
98.9****

58.33%
4.78%
15.77%
0.43%
0.17%
0.24%

3968.3
83.7
0.0
2067.4
163.5
199.8

9.49%
0.20%
0.00%
4.94%
0.39%
0.48%

3830.1***
83.7
130.1****
2061.1*****
189.3
201.5

9.16%
0.20%
0.31%
4.93%
0.45%
0.48%

0.0
0.0
41827.4

0.00%
0.00%
100.00%

0.0
1.6******
41827.4

0.00%
0.00%
100.00%

26.1
1.0
33.1
2.6

0.06%
0.00%
0.08%
0.01%

26.1
1.0
33.1
2.6

0.06%
0.00%
0.08%
0.01%

44.7
107.6

0.11%

44.7

0.11%

0.26%

107.6

0.26%
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* - Намаляването се дължи на включването на складовите територии в предимно производствените зони;
** - Намаляването се дължи на включването на териториите за спорт, в устройствените зони на град Никопол;
*** - Намаляването се дължи на отделяне на терени за изграждането на Дунав мост и съпътстващите го обекти на довеждаща и отвеждаща
транспортно-комуникационна и техническа инфраструктура.
**** - Поради голямата гъстота на обектите на недвижими културни ценности източно и западно от гр. Никопол се обособяват земеделски
и горски територии с въведен режим за опазване на културното наследство.
***** - Намаляване на водните площи се дължи на включването им в строителните граници на град Никопол и селата Драгаш Войвода,
Новачене и селищното образование южно от Муселиево.
****** - Рекултивират се нерегламентираните сметища със начин на трайно ползване депа за битови отпадъци
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2.2. Развитие на урбанизираните територии
Преобладаващата селищна структура на община Никопол е компактна и линеарна,
обуславена от природо-географските условия и преминаващи през населените места реки и
главни пътища, които са градообразуващи фактори.
В западната част от общината и река Осъм територията е равнинна, което позволило
формиране на компактни структури на населените места.
Предвижданията на ОУПО Никопол за пространствено развитие са насочени основно към
социално-икономическото развитие, създаване на условия за реализация на инвестиционни
инициативи, отговарящи на целите и приоритетите на регионалното развитие, както и
доразвиване на стратегически планове в обхвата на общината и техните проекти.
Моделът на развитие на общината се характеризира със селищните системи и стремеж
към устойчиво и балансирано развитие на цялата територия съобразявайки се с естествените
демографски процеси, природните дадености и потенциала за развитие на логистични и
производствени бази.
Спрямо чл.16 от Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, с
общият устройствен план на общината се определят границите на урбанизираните територии,
които са „строителна граница на населено място“.
За територията на община Никопол има действащи актуални цифрови модели на картите
на възстановената собственост (КВС), както и актуални кадастрални карти за землището на гр.
Никопол.
Предвиждания на ОУПО Никопол за разширяване на строителните граници на населените
места обхващат основно непосредствено прилежащите земеделски територии до населените
места, които са подходящи за застрояване, или вече са с променено предназначение, но са
разпръснати, самостоятелни или не са в обособени зони.
• Землище на с. Асеново
o Урбанизирани територии
 Жилищните територии не се променят, а само се дава възможност за
смяна на предназначението на земеделски земи до настоящите
строителни граници в посока запад и север. Общата площ на
територии с възможност за смяна на предназначението е 14,30 ха.
 Обособени са две предимно производствени зони посредством
разширяване и присъединяване към строителните граници на населеното място. Достъпа се осъществява през основна пътна артерия
минаваща през самото населено място.
• 1/Пп = 5,26 ха;
• 2/Пп = 15,87 ха.
 Разширява се съществуващото гробище на селото с 0,41 ха.
o Земеделски територии - земеделските територии намаляват поради разширяване на гробището на селото и обособяването на предимно производствените зони.
o Горски територии
 Общата площ на горските територии не се променя.
• Землище на с. Бацова махала
o Урбанизирани територии
 Жилищните зони не се разширяват. Позволява се смяната на
предназначението на земеделски земи северно от селото на 10,88 ха
земеделски земи.
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Обособява се предимно производствена зона западно от селото
върху съществуващите такива производствени и складови терени.
Общата площ става 18,77 ха.
 Създава се ново гробище северно от селото на площ от 1,00 ха.
o Земеделски територии
 Земеделски територии намаляват във връзка с обособяването на
гробище и предимно производствена зона.
o Горски територии
 Площите на горските територии в землището на селото не се
променят.
Землище на с. Въбел
o Урбанизирани територии
 Присъединяват се имоти и територии с вече сменено предназначение за жилищни нужди южно от селото с обща площ 11,86 ха. Всички
тези територии с прилежащи разпокъсани имоти се присъединяват
към строителните граници с обща площ 23,03 ха (променя на предназначението само на 11.16 ха).
 Обособяват се 4 предимно производствени зони върху съществуващи
такива:
• 1/Пп = 18,86 ха;
• 2/Пп = 3,81 ха;
• 3/Пп = 1,78 ха;
• 4/Пп = 23,33 ха.
 Разширява се територията на съществуващото земеделско летище на
25,25 ха.
 Осигурява се терен за ПСОВ югозападно от селото до зона 4/Пп върху
терен общинска публична собственост с площ 0.57 ха.
 Разширява се съществуващо гробище на запад с 0,66 ха.
o Земеделски територии
 Позволява се смяна предназначението на земеделските територии
северно от селото с обща площ 7,59 ха.
 Площта на земеделските територии намалява поради формирането
на описаните по-горе зони.
o Горски територии
 Горските територии запазват предназначението.
Землище на с. Дебово
o Урбанизирани територии
 Северозападно (4,38 ха) се формира жилищна зона изцяло от имоти с
вече сменено предназначение за жилищни нужди по опорен план,
респективно КВС.
 Северозападно се обособява зона с допустима промяна на
предназначението с обща площ от 8,26 ха.
 Обособява се предимно производствена зона югоизточно от селото
до самите транспортни артерии на населеното място. Общата площ е
16,49 ха.
 Заделя се имот частна собственост за изграждане на пречиствателна
станция с площ 0.32 ха северно от селото.
o Земеделски територии


•

•
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Земеделските територии намаляват в следствие на посочените погоре площи.
o Горски територии
 Запазва се площта на горските територии.
Землище на с. Драгаш войвода
o Урбанизирани територии
 Площта на жилищните територии не се променя. Към строителните
граници на населеното място се формира и присъединява предимно
производствена зона, северно от самото населено място с площ 9,10
ха.
 Северно от селото се формира селищно образование с номер 23193-2
за предимно производствена зона на база окрупняване на
съществуващи такива имоти. Общата площ е 17,36 ха.
 Запазва се курортната зона северно от селото с обща площ 7,37 ха.
 Увеличава се площта на съществуващото гробище с 2,08 ха в необработваеми земи до 9,33 ха.
o Земеделски територии
 Намаляват с посоченото по-горе разширяване на гробище.
o Горски територии
 Запазват се горските територии.
Землище на с. Евлогиево
o Урбанизирани територии
 Не се разширяват жилищните зони на населеното място, а се запазват
настоящите такива 65,84 ха.
o Земеделски територии
 Земеделските територии са без промяна в площта.
o Горски територии
 Горските територии са също без промяна на предназначението.
Землище на с. Жернов
o Урбанизирани територии
 Запазва се жилищните територии на населеното място, като към
строителните граници се присъединява и обособява предимно
производствена зона на базата на съществуваща такава южно от селото с площ 5,55 ха.
 Разширява се съществуващото гробище на селото в източна посока с
0,11 ха.
o Земеделски територии
 Допуска се смяната на предназначението на земеделски земи западно от селото с обща площ 13,54 ха.
o Горски територии
 Не се променя площта на горските територии.
Землище на с. Лозица
o Урбанизирани територии
 Жилищните територии на населеното място запазват площта си.
 Формира се предимно производствена зона източно от населеното
място с обща площ 13,35 ха и се включва в границите на населеното
място.
 Гробището на селото увеличава площта си с 0,68 ха на 2,12 ха.
o Земеделски територии


•

•

•

•
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Площта на земеделските земи се променя във връзка с разширяване
на гробището описано по-горе. Западно от селото се забранява смяната на предназначението на земеделски земи с площ 11.41 ха.
o Горски територии
 Не се променя площта на горските територии.
Землище на с. Любеново
o Урбанизирани територии
 Към съществуващите строителни граници се формират и присъединяват две производствени зони:
• 1/Пп = 9,84 ха;
• 2/Пп = 3,28 ха.
 Жилищните зони не се разширяват;
o Земеделски територии
 Земеделските земи намаляват поради образуването на производствена зона 2/Пп и разширяването на гробището с 0,49 ха. Допуска се
смяна на предназначението на земеделски земи източно от селото с
площ 5,45 ха.
o Горски територии
 Горските територии запазват предназначението и площта си.
Землище на с. Муселиево
o Урбанизирани територии
 Източно от населеното място се включва в регулация един имот за
жилищни нужди (съществуващ) с площ 0,39 ха и се позволява възможност за смяна предназначението на земеделски територии северно 9,52 ха и източно от населеното място с обща площ 4,93 ха.
 Обособява се предимно производствена зона северозападно от селото и се присъединява към строителните му граници с площ от 3.15 ха.
 Формира се ново селищно образувание с номер 49415-2 за
изграждане на терминали и смесена многофункционална зона във
връзка с изграждането на Дунав Мост Никопол – Турно Магуреле.
Броя на зоните е:
• 1/Пп = 32,63 ха;
• 2/Пп = 33,83 ха;
• 1/Смф = 22.04 ха.
 Разширява се гробището на селото с 0,89 ха до площ от 2,02 ха.
 Заделя се имот за изграждане на пречиствателна станция за отпадни
води върху имот на обществени организации 0.29 ха.
o Земеделски територии
 Земеделските територии намаляват във връзка с разширяване на гробището описано по-горе. Въвежда се режим за забрана смяна на
предназначението от 6,90 ха североизточно от селото и 24.93 ха западно от селото.
o Горски територии
 Площта на горските територии не се променя.
Землище на гр. Никопол
o Урбанизирани територии
 Обособява се централна зона поради високата концентрация на обществено обслужващи обекти, транспортни, комуникационни и край

•

•

•
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брежни дейности с обща площ на зоната от 15,12 ха (в т.ч 7,82 ха от
жилищни нужди).
 Формира се смесена многофункционална зона поради разнородния
характер на територията северно в Никопол с обща площ 9,96 ха (в
т.ч. 0,20 ха от жилищни нужди).
 Имоти със съществуващи жилищни функции (5,14 ха) и съседни
контактни имоти необходими за формирането на компактна зона се
присъединяват към строителните граници на населеното място. Те са
ситуирани западно (4,32 ха), източно (6,11 ха) и (7,65 ха) от града.
 В обобщение (за жилищни зони) в окончателния проект на ОУПО
Никопол се запазва предложената концепция в предварителния
проект на ОУПО Никопол. Във формирането на жилищните зони на
град Никопол и преотреждане на имоти в тях от нежилищни за
жилищни нужди, заедно с централна и смесена многофункционална
зона се достига от общ баланс на имоти за жилищни нужди от +36,80
ха (в т.ч извън съществуващата регулация от 12.93).
 Формират се западни предимно производствени зони (1/Пп – 0,42 ха
2/Пп – 8,02 ха и 3/Пп – 5,43 ха) на базата на съществуващи производствени обекти и се включва в строителните граници на града.
 Заделя се имоти общинска публична собственост за изграждане на
пречиствателна станция в град Никопол с площ 1.11 ха и в землището
на град Никопол за село Драгаш войвода с площ 2.76 ха северно от
селото.
 Разширяват се гробищата източно от град Никопол с 1,31 ха на 3,39
ха, най- западното с 0,17 ха на 0,96 ха и второто западно гробище до
самия град с 0,32 ха на 0,83 ха.
o Земеделски територии
 Въвежда се режим за забрана смяна на предназначението на земеделски земи югоизточно от града с обща площ от 23,78 ха.
 Въвежда се режим за опазване на културното наследство върху земеделски земи източно и западно от града с обща площ от 98,9 ха.
 Въвежда се режим с допустима промяна на предназначението на
територии до производствен обект с изградена инфраструктура
югозападно от град Никопол с площ 17,52 ха.
 Намаляват поради разширяването на гробищата и окрупняването на
жилищните и производствени територии.
o Горски територии
 Не се променя площта на горските територии. Въвежда се режим за
опазване на културното наследство върху гори източно и западно от
Никопол с обща площ от 130,1 ха.
Землище на с. Новачене
o Урбанизирани територии
 Жилищни имоти с вече сменено предназначение по опорен план се
присъединяват към строителните граници на населеното място с
обща площ 24,67 ха;
 Формират се западна предимно производствена зона 51,18 ха и
източна смесена многофункционална зона 7,56 ха;
 Формира се западна смесена многофункционална зона от 7,57 ха
включваща и имот за жилищни нужди с площ 2.20 ха.
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Заделя се имот собственост на обществени организации за пречиствателна станция на селото с площ 0,60 ха.
 Разширява се гробището на селото с 0.93 ха.
o Земеделски територии
 Допуска се смяната предназначението на земеделски земи северно
от селото с обща площ 36,56 ха.
o Горски територии
 Запазва се площта на горските земи.
Землище на с. Санадиново
o Урбанизирани територии
 Присъединяват се имоти със сменено вече предназначение (0,42 ха)
към строителните граници на селото заедно с новоотредени такива с
обща площ 6,08 ха.
 Формира се предимно производствена зона западно от селото на
базата на съществуващи производствени имоти с площ 6,39 ха.
 Важен обект на територията на селото е регионалното депо за битови
отпадъци на източно от селото – не се предвижда промяна на
предназначението на територии в близост до него.
 Формира се селищно образувание източно от селото с площ 7,32 ха и
номер 65320-2 за предимно производствена зона.
 Разширява се гробището на селото с 1,37 ха до площ от 3.14 ха.
o Земеделски територии
 Допуска се смяна предназначението на земеделски земи южно от
селото с обща площ от 23,03 ха.
o Горски територии
 Площта на горските територии не се променя.
Землище на с. Черковица
o Урбанизирани територии
 Жилищните зони не се увеличават.
 Формират се източна (30,47 ха) и южна предимно производствена
зона (11,84 ха) на базата на съществуващи такива дейности, като те се
присъединяват към строителните граници на селото.
 Разширява се гробището на селото с 0.40 ха.
 Отделят се територии за изграждането на довеждаща инфраструктура (ЖП транспорт, пътни съоръжения, пътни възли) за мост над река
Дунав, както и за разширяване на съществуващата пътна мрежа с
обща площ 33,89 ха.
o Земеделски територии
 Намаляване на земеделските територии поради разширяване на
гробището и обособяването на предимно производствените зони.
 Допуска се смяна на предназначението на имоти източно от селото с
площ 27,56 ха.
o Горски територии
 Намаляване на горските територии е във връзка с отделянето на
имоти за довеждаща и отвеждаща транспортно-комуникационна
инфраструктура за Дунав мост. Площта се редуцира с 8,2 ха.


•

•
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2.3. Развитие на зелената система
Ландшафтното устройство и зелената система на Община Никопол се обуславя от
природо- географските характеристики на региона - географско положение, релеф, климатични
и водни ресурси, почвена и геоложка характеристика и биологично разнообразие.
Територията на общината се характеризира с много разнообразен релеф. По поречието
на река Осъм и река Дунав има типични низини, а в района на селата Въбел, Любеново,
Санадиново и Новачене – хълмисти плата. Останалите части са прорязани от дълбоки долове със
стръмни, много наклонени терени около тях. Особено характерни са наклонените дори отвесни
в някои участъци терени покрай река Дунав в района на гр.Никопол, а също и около река Осъм.
Денивелацията в надморската височина е 235,6 м, като най-ниската е 23,6 м в низината при с.
Драгаш войвода и най-висока 249,2 м при село Любеново.
Централната част на Дунавската равнина, в която попада общината, има подчертано
континентален климат и е част от умерено-континенталния климатичен пояс, с горещо лято и
студена зима. В низините максималната температура достига 33-38 градуса, а минималната – 2528градуса под нулата. Откритостта на Дунавската равнина създава условия за безпрепятствено
нахлуване преззимата на студени континентални въздушни маси от северните и източните
райони на Европа. Поради това, в сравнение с всички останали ниски райони на Р България,
зимата в северния климатичен район на Дунавската равнина е най-студена.
На територията на общината преобладават карбонатните, типично черноземните,
ерозиралите и излужените черноземи. Наличието на тези типове почви позволява отглеждането
на зърнено-фуражни култури, захарно цвекло, слънчоглед, коноп, трайни насаждения – лозя,
овощни и зеленчукови градини. По-голяма част от територията на общината е покрита с льосови
отложения, които са характерни за централната зона.
В общината преобладават широкостеблени широколистни гори, разположени най-вече в
землището на град Никопол и селата Новачене, Санадиново, Въбел и Драгаш войвода. Те са
заети от следните горски видове: черен бор, летен дъб, зимен дъб, цер, бряст, явор, акация. От
храстовите видове се срещат: аморфа, глог, трънка, шипка, смрадлика, къпина, бъз,
люляк и др.
В зелена система на територията на Общината са включени следните територии и зони:
• Територии с общо предназначение:
o Гори;
o Горски земи;
o Специални гори с рекреационно значение;
o Спорт и атракции;
• Защитени територии:
o Защитени природни зони за опазване на дивите птици;
o Защитени природни зони за опазване на местообитания;
o Защитени местности;
• Устройствени зони:
o Зони за озеленяване;
o Рекреационно – устройствени зони предназначени за курорт и допълващи го
дейности.
•

Територии с общо предназначение:
o Гори
В тези територии са обединени:
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Стопански и защитни гори с основно дървопроизводителни, средообразуващи (регулиране на
климата), водоохранни, противоерозионни и мелиоративни функции.
Към този тип ландшафт спадат и териториите около водни течения и обекти, заети с
влаголюбива дървесно-храстова растителност, която подчертава и засилва изразителността на
бреговия силует.
Площ на горските територии е 253 ха.
o Горски земи
Този тип територии са част от горските територии и включват земите за залесяване и
не дървопроизводителните земи които са част от горските територии.
Площа им е 83,7 ха.
o Специални гори с рекреационно значение
В тази категория се включват рекреационни (курортни гори и местности , горски паркове
и зелени зони извън урбанизираните територии (населени места и селищни образувания) . Гори
в защитени територии (горите и земите от горския фонд, попадащи в защитените територии,
обявени по реда на Закона за защитените територии, и в защитените зони, обявени по реда на
Закона за биологичното разнообразие). Горски територии свързани с отдих и туризъм с
допустимо обслужващо строителство съвместимо с основното предназначение на специалните
горски територии с рекреационно значение. В специалните горски територии не се допуска
промяна на предназначението на териториите с цел обитаване, производствени и складови
дейности. Инфрастрактурата на отдиха и туризма (алеи, заслони, поставяеми елементи и
оборудване – пейки, маси, огнища, детски съоръжения и др.) се изгражда по правилата на чл.
152 от ЗГ без смяна предназначението на горите.
Обща площ 3711,9 ха
o Спорт и атракции
Това са територии част от зелената система за спортни и атракционни паркове, голф
игрища, панаири и др. със специфичен устройствен режим.
Обща площ на тези терени е 14,8 ха.
Защитени територии:
o Защитени природни зони за опазване на дивите птици
Това са географски обособени територии, обявени съгласно Директивата за опазване на
дивите птици с цел опазване на видовете, които изискват специални природозащитни мерки за
техните местообитания на територията на ЕС.
- „ Ниокополско плато” BG0002074 в землищата на гр. Никопол, с. Въбел, с. Дебово, с.
Драгаш войвода, с. Евлогиево, с. Жернов, с. Лозица, с. Любеново, с. Муселиево, с. Новачене, с.
Санадиново, с. Черковица Площ 22246,4 ха
- „Остров Лакът” BG0002091 в землищата н агр.Никопол и с.Драгаш войвода.
- „ Обнова - Карман дол” BG0000239 в землищата на с. Бацова махала, с Зобща площ
10748,7 ха.
o Защитени природни зони за опазване на местообитания
Това са географски обособени територии, определени от Страните членки на ЕС съгласно
Директивата за местообитанията, в които се провеждат действия за опазване и възстановяване
на благоприятния природозащитен статус на природните местообитания или на видовете, за
които зоните са определени.
На територията на община Никопол има обособени следните зони:
- „ Ниокополско плато” BG0002074 в землищата на гр. Никопол, с. Въбел, с. Дебово, с.
Драгаш войвода, с. Евлогиево, с. Жернов, с. Лозица, с. Любеново, с. Муселиево, с. Новачене, с.
Санадиново, с. Черковица Площ 22246,4 ха
•
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- „ Обнова - Карман дол” BG0000239 в землищата на с. Бацова махала, с. Санадиново с
обща площ 10748,7 ха.
- „Персина” BG0000396 в землищата на гр. Никопол, с. Драгаш войвода, с. Черковица с
обща площ 25684,2 ха.
o Защитени местности
Това са категория защитена територии. За такива се обявяват територии със забележителни ландшафти, включително и положително повлияни от човека, местообитания на застрашени и редки видове животни и растения
В община Никопол под защита се намират:
- ЗМ „Елията” в землището на с.Бацова махала с площ 33,1 ха
- ЗМ „Плавала” в землището на гр.Никопол с обща площ 26,1 ха.
- Природен парк „Персина” в землището на гр.Никопол и с. Драгаш войвода
- ПЗ „Пещера Нанин камък” в землището на с. Муселиево с площ 2,6 ха
- ПЗ „Скалната църква’ в землището на гр. Никопол с площ 1,0 ха.
Устройствени зони:
o Зони за озеленяване (Оз);
Озеленените територии, означени като (Оз), иавън населените места и селищните
образувания. В тези зони се включват обществените озеленени площи, в т.ч. всички паркове,
градини, извънселищни паркове, гробищни паркове, ботанически градини, дендрариуми,
защитни насаждения и разсадници.
Обща площ 95,9 ха.
o Рекреационни устройствени зони предназначени за курорт и допълващи го
дейности (Ок).
Териториите за рекреационни дейности, като част от зелената система на общината
включват устройствени зони извън населените места и селищните образувания. Към тази
категория зони се включват курорти, ваканционни селища, други рекреации (къмпинг, голф
селища, хотелски комплекси), санаториуми, курортни паркове и други озеленени площи в
курортните зони както и обекти и съоръжения за стопанско и инфраструктурно обслужване.
Обща площ 7,4 ха.
•

Обща площ на терените включени в зелената система на общината (в това число и
защитените природни зони и местности) са 4166,7 ха което е 9,97 % от общата територия на
общината.
2.4. Развитие на инфраструктурата
2.4.1. Пътна мрежа
Пътната мрежа се развива по следния начин:
• Изграждане на Дунав мост и осигуряване на безконфликтно довеждащи/извеждащи
комуникационни трасета на жп транспорта и автомобилните трасета, без възпрепятстване
от прилежащите територии, чрез реализиране на 3 транспортни възела на две нива.
• Осигуряване на достъп, чрез изграждане на общински пътища до отделните зони в 12
землища от общината без Евлогиево, Жернов.
2.4.2. Летища
Обособява се летателна площадка в зона 137 на базата на съществуваща такава намираща се северно от с. Въбел.
2.4.3. Електроснабдителна мрежа
Не се планира доразвиване на електроснабдителната мрежа в община Никопол.
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2.4.4. Водопроводна и канализационна мрежа
•

Водоснабдяване

Бъдещото прогнозно развитие на водоснабдителната инфраструктура на община
Никопол може да се систематизира въз основа на следните принципни постановки:
• Продължаване на водоподаването от сега съществуващите утвърдени водоизточници на
питейна вода с извършване на реконструкция и рехабилитация и полагане на
необходимите мерки за съхраняване на нейното качество. Това са описаните в раздел А
основно подземни води с водовземни съоръжения, каптажи, дренажи, шахтови и
тръбни кладенци. Изграждането на нови водовземни съоръжения следва да се извърши
само там, където има конкретна необходимост. За подземните води не се налага
пречистване, а само обеззаразяване. По отношение на водоизточниците е необходимо:
o Рехабилитация на сегашните водовземни съоръжения, тръбните им системи и
арматури;
o Актуализация и подновяване на разрешителните за водовземане;
o Поддържане на санитарно-охранителните зони в състояние, осигуряващо
качеството на подаваната вода;
o Решаване на въпроса за нормализиране на питейното водоснабдяване на селата
Драгаш войвода, Новачене и Муселиево. За тези селища е установено отклонение
от нормите по показателите нитрати, фосфати, магнезий и обща твърдост;
o Поставяне отново на въпроса за въвеждане в експлоатация на шахтовия кладенец
тип „Раней“ („Раней-2“), изграден в терасата на р. Дунав с дебит от порядъка на
200 л/сек.
• Необходимо е да се постави въпросът за качественото обеззаразяване на питейната
вода. Налага се извършване на задълбочен преглед за състоянието на хлораторните
станции и провеждане на необходимата реконструкция и модернизация в съответствие
с действащите нормативни изисквания. Тук може да се препоръча проучване за
доставка и монтаж на озонаторни станции.
• Запазване на сега функциониращите водоснабдителни системи. Запазва се и
централното водоснабдяване на всички селища, влизащи в състава на Общината с
оператор „ВиК“ ЕООД – Плевен.
• Външните довеждащи (преносни) водопроводи (гравитачни и напорни) с обща дължина
от около 94 км ще запазят своето функционално предназначение. Те са изградени
основно от азбестоциментови тръби с изтекъл срок на годност на материала.
Необходима е подмяната им с тръби от нови съвременни материали (предимно ПЕВП).
Реконструкцията на водопроводите ще се осъществи по сега съществуващите
водопроводни трасета с вече придобити поземлени сервитути. Първоначална нужда от
реконструкция имат външните водопроводи, даващи чести и с голям процент
възникнали аварии.
• Наличните черпателни и напорни резервоари се нуждаят от текуща поддръжка, а
именно: ремонт на изолацията, настъпила корозия по тръби и арматури, необходимост
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•
•

•

от подмяна на спирателни кранове, парапети, стълби и т.н. Съществуващите и отредени
санитарно-охранителни зони около резервоарите и помпените станции следва да се
приведат в състояние, отговарящо на нормативните изисквания.
По отношение на помпените станции е необходима постоянна подмяна на
амортизираните помпени агрегати и поддръжка на инсталираните на АСУ на всички ПС.
Въпросът с измерване количеството на водата е от съществено значение за получаване
на реални данни и размера на подадените към консуматорите водни маси. Необходимо
е монтиране на нови или подмяна на съществуващите водомери (разходомери) на
изхода на всеки водоизточник и на входа на населеното място.
Състоянието на вътрешните водопроводни мрежи с обща дължина от около 158 км е
незадоволително. Констатираните загуби на вода от порядъка на 50% средно са
значителни и недопустими. Това състояние трябва постепенно да се нормализира чрез
планова и ритмична реконструкция на водопроводните мрежи на всяко населено място,
вкл. и на общинския център град Никопол. В общинския план за развитие също е
предвидена подмяна на водопроводните мрежи на населените места, влизащи в
обхвата на Общината.

В обобщен вид могат да се направят следните препоръки за първоначална
рехабилитация на водоснабдителните системи:
• Реконструкция на водоизточник кладенец „Раней“;
• Реконструкция по безизкопен метод на водопровода от кладенец „Раней“ до ПС
„Раней“. Диаметърът на водопровода е 300 мм;
• Реконструкция на двете помпени станции за изпомпване на водата от
водоизточник кладенец „Раней“ до Никопол и Драгаш войвода;
• Обновяване на обема на съществуващия резервоар Разсадника Никопол на 500
м3.
• Реконструкция на ПС „Раней“. Капацитетът на помпената станция трябва да бъде
увеличен на 30 л/сек, за да може да водоснабдява всички населени места
свързани към система кладенец „Раней“;
• Реконструкция по безизкопен метод на водопровод, който свързва ПС „Раней“ със
село Въбел. Диаметърът на водопровода е 300 мм. Водопроводът вече е частично
реконструиран с ПЕВП диаметър 200 мм;
• Изграждане на нов резервоар за село Въбел с обем 500м3. Местоположението на
резервоара ще се установи след провеждане на предпроектно проучване;
• Изграждане на нов водопровод, свързващ село Въбел и село Муселиево.
Водопроводът ще бъде с диаметър 300 мм, с предлагано трасе по протежението
на пътя;
• Изграждане на нов водопровод с диаметър 150 мм, който да свързва
съществуващия резервоар в с. Муселиево с новия водопровод Въбел-Муселиево;
• Нова ПС „Евлогиево“ е необходимо да бъде изградена в близост до резервоар
„Муселиево“, за да изпомпва водата към село Евлогиево. Планираният капацитет е
5 л/сек. ;
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Изграждане на нов водопровод с диаметър 200 мм, свързващ село Муселиево и
село Дебово;
• Изграждане на нов водопровод с диаметър 150 мм, свързващ село Дебово и село
Новачене;
• Модернизация на съоръженията за обеззаразяване във ПС „Въбел“.
Канализация
o На този етап съществуваща канализация на територията на община Никопол е
налице само в град Никопол. Необходимо е да продължи нейното доизграждане,
както и рехабилитация на някои функциониращи канализационни клонове с
диаметри под нормативно изискуемите.
o Необходимо е да се пристъпи към проектиране, финансиране и изграждане на
ПСОВ „Никопол“. От Басейнова дирекция Дунавски район с център гр. Плевен е
издадено разрешително за заустване с №03140029/18.06.2010г. и срок на
действие 08.07.2016г. Река Дунав в участъка на заустването е определена като
чувствителна зона.
o Утвърден е изборът на терен за изграждане на бъдещата ПСОВ на гр. Никопол.
Площадката на ПСОВ е предвидена в поземлен имот № 51723.500.1240. Същият е
собственост на Община Никопол - общинска собственост. Имотът се намира в
землището на гр. Никопол в близост до р. Дунав.
o Целесъобразно е да се разгледа въпросът за изграждане на канализационните
системи на селата Новачене, Муселиево, Въбел, Дебово и Драгаш войвода.
•

•
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2.4.5. Далекосъобщителни мрежи
С оглед бъдещо включване на всички държавни структури към ЕЕСМ и предоставяне на
комуникационна инфраструктура за въвеждането на електронното управление, ИА ЕСМИС
развива мрежата, като изгражда поетапно оптична свързаност до сградите на общинските и
другите администрации, осигурява необходимото оборудване и увеличава преносния капацитет
на мрежата по инвестиционни програми и проекти, съгласувани и/или утвърдени от министъра
на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Имайки предвид нормативната уредба - глава IV „Мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура” от Закона за устройство на територията и глава XVII „Изграждане и поддържане
на електронна съобщителна инфраструктура” от Закона за електронните съобщения и наредбите
към тях е целесъобразно подземните мрежи и съоръжения на далокосъобщителната
инфраструктурата да се развият с ново трасе по протежение на Републицански път II-34 от град
Никопол до изхода на село Асеново до съществуващо комуникационно трасе на територията на
община Плевен.
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3. Екологични условия
3.1. Състояние на повърхностните и подземни водни тела на територията на
общината
3.1.1. Водни тела
Според регистрите на Басейнова дирекция Дунавски регион на територията на общината
са налице 26 разрешителни за ползване на води (7 за подземни води, 6 заводовземане от
повърхностни води и 13 за ползване на повърхностни води).
Таблица 3.1.1. Разрешителни за водовземане от подземни водни тела
Вид
Подземни води
Подземни води

Код на водно тяло
BG1G0000QPL026
BG1G0000QPL026

Подземни води

BG1G0000K2M047

Подземни води

BG1G0000QAL008

Подземни води

BG1G0000QAL008

Подземни води

BG1G0000QAL008

Подземни води

BG1G0000QPL026

Вдовземане от
повърхностни

BG1OS130R015

Вдовземане от
повърхностни

BG1DU000R001

Вдовземане от
повърхностни

BG1DU000R001

Вдовземане от
повърхностни

BG1OS130R015

Вдовземане от
повърхностни

BG1OS130R015

Вдовземане от
повърхностни
Ползване от
повърхностни
Ползване от
повърхностни

Име на водовземно съоръжение
-Чанаджика-Никопол
Др -Алваджията-Никопол
КИ Текийски - ВиК Плевен Никопол
ТК1-ПС Драгаш войвода - ВиК
Плевен-Никопол
ТК3-ПС Драгаш войвода - ВиК
Плевен-Никопол
ШК - ПС Лозица - ВиК Плевен Лозица
Др - Община Никопол Санадиново
помпена станция на подвижна
платформа
2 вертикални помпи Сигма F 400 с
дебит 367л/сек и една 350 D 190 с
дебит 300л/сек
2 вертикални помпи Сигма F 400 с
дебит 367л/сек и една 350 D 190 с
дебит 300л/сек
дизелов МПА MARANT
114R702(двигател Iveco, помпа
Rovatti) с дебит 1800л/мин
(30л/сек,)
дизелов МПА MARANT
114R702(двигател Iveco, помпа
Rovatti) с дебит 1800л/мин
(30л/сек,)

BG1OS130R015

Моторен дизелов агрегат Marani
I14R702 и помпа Rovatti с
капацитет 1800 l/min

BG1DU000R001

тръбен водосток

BG1DU000R001

тръбен водосток

Ползване от
повърхностни

BG1OS130R015

Ползване от
повърхностни

BG1OS130R015

Ползване от
повърхностни

BG1OS130R015

мост - замяна на съществуваща
фермова конструкция и настилка
от летви върху дървени трупи
мост - замяна на съществуваща
фермова конструкция и настилка
от летви върху дървени трупи
мост - замяна на съществуваща
фермова конструкция и настилка
от летви върху дървени трупи

номер на имот
ПИ № 51723.311.2
ПИ № 51723.330.2
ПИ № 51723.133.41
ПИ № 51723.85.20
ПИ № 51723.85.20
ПИ № 180001. м. „Блатото в
землището на с. Лозица.
ПИ № 000193 и ПИ № 000179. м.
Селото Осъм
Проучвателен сондаж Р-1 Жернов
индустриална зона

ПИ №000105, м,Беглишка бара

ПИ №000105, м,Беглишка бара
1265,3 дка в масиви №37, №38,
№39, №40, №41, №42, №43, №44,
№45, №63 и №65, разположен
непосредствено до мястото на
водовземане м-ст Герена под
шосето, землището на с,Новачене
имот №000331 ,км,78+080,14 и км
78+210,14
имот №000334, км 77+240,34 и км
77+375,11
имоти №000389 и №000310
имоти №000389 и №000310
имоти №000389 и №000310
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мост - замяна на съществуваща
фермова конструкция и настилка
от летви върху дървени трупи
укрепване на дере и
възстановяване на част от улица

Ползване от
повърхностни

BG1OS130R015

Ползване от
повърхностни

BG1DU000R001

Ползване от
повърхностни

BG1DU000R001

шпунтова стена

Ползване от
повърхностни

BG1DU000R001

възстновяване на
брегоукрепващия откос

Ползване от
повърхностни

BG1OS130R015

Ползване от
повърхностни

BG1OS130R015

Ползване от
повърхностни

BG1OS130R015

Ползване от
повърхностни

BG1OS130R015

имоти №000389 и №000310
имот 143001, УПИ I-236, кв.12а,
УПИ I-243, кв. 11
кастрален номер 51723.500.1123;
51723.500.1124; 51723.500.1127 и
др
кастрален номер 51723.500.1123;
51723.500.1124; 51723.500.1127 и
др

стоманобетонен мост над река
Осъм на път PVN 2122 до
площадка „Санадиново“
стоманобетонен мост над река
Осъм на път PVN 2122 до
площадка „Санадиново“
стоманобетонен мост на пет
еднакви отвора над река Осъм на
път PVN 2122 до площадка
„Санадиново“
стоманобетонен мост на пет
еднакви отвора над река Осъм на
път PVN 2122 до площадка
„Санадиново“

Източник: Регистър на БДДР

имот 000389, 00310
имот 000389, 00310

имот 000389, 00310

имот 000389, 00310

3.1.2. Зони за защита на водите
Според регистрите на Басейнова дирекция Дунавски регион на територията на общината
са налице 6 санитарно-охранителни зони съответно с по три пояса (Таблица 3.2.2.1.).
Таблица 3.1.2.1. Зони за защита на повърхностните ти подземни водни тела
Заповед

Водоползване

Водоизточник

Тип

Населено
място

Поне I
/площ/
дка.

Пояс II
/площ/
дка.

Пояс III
/площ/
дка.

СОЗ-201/11.11.08

с. Лозица и с.
Кулина вода

ШК

подземеннезащитен

Лозица

3,892

245,155

381,051

С03-231/18.08.09

гр. Никопол

КИ Текийски

подземензащитен

Никопол

0,875

12,09

35,01

С03-234/17.09.09

гр. Никопол

ТК1/ГКЗ Драгаш
войвода

подземеннезащитен

Никопол

9,385

27,428

72,695

CO3-235/07.10.09

гр. Нкколол

Дренаж Чанаджика

подземеннезащитен

Никопол

5,752

15,072

54,56

CO3-236/09.10.09

гр. Никопол

Дренаж Алиаджията

подземеннезащитен

Никопол

2,788

13,74

48,616

CO3-357/03.07.12

с. Санадиново

Дренаж Санадиново

подземеннезащитен

Санадиново

31,676

15,027

27,929

Източник: Регистър на БДДР
За описаните в Таблица 3.1.2.2. имоти за водоснабдителни нужди следва да се предприемат необходимоте мерки от компетентните органи за решаване проблемите със собствеността,
начина на ползване и всички мерки за защита на тези водостопански обекти.
Таблица 3.1.2.2. Списък на водоснабдителните обекти на територията на община Никопол
№

Имот

1

51932.37.26

2

51723.91.26

Обозначение

Вид собственост

Пречиствателни
станции - проектни
Пречиствателни

Обществени
организации
Общинска публична

Начин на транйно ползване
НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/
ПАСИЩА, МЕРИ
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станции - проектни
3

51723.500.1240

4

49415.28.1

5

20314.5.18

6

12365.204.10

7

80697.91.424

8

51723.86.22

9

51723.88.8

10

51723.112.3

11

27019.72.1

12

20314.328.1

13

12365.176.1

14

23193.95.1

15

80697.0.329

16

65320.0.157

17

44536.0.101

18

49415.162.3

19

12365.176.1

20

44536.0.101

21

65320.0.157

22

20314.328.1

23

27019.72.1

24

80697.0.329

Пречиствателни
станции - проектни
Пречиствателни
станции - проектни
Пречиствателни
станции - проектни
Пречиствателни
станции - проектни
Пречиствателни
станции
Понпени станции
водоснабдителни реконструкция
Понпени станции
водоснабдителни реконструкция
Понпени станции
водоснабдителни реконструкция
Понпени станции
водоснабдителни реконструкция
Понпени станции
водоснабдителни реконструкция
Понпени станции
водоснабдителни реконструкция
Понпени станции
водоснабдителни реконструкция
Понпени станции
водоснабдителни реконструкция
Понпени станции
водоснабдителни реконструкция
Понпени станции
водоснабдителни реконструкция
Понпени станции
водоснабдителни проектни
Понпени станции
водоснабдителни
Понпени станции
водоснабдителни
Понпени станции
водоснабдителни
Понпени станции
водоснабдителни
Понпени станции
водоснабдителни
Понпени станции
водоснабдителни

Общинска публична
Обществени
организации

СТОПАНСКИ ДВОРОВЕ И ПРОИЗВ.
БАЗИ НА СЕЛС
НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

Частна

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

Общинска публична

ПАСИЩА, МЕРИ

Обществени
организации

Целулозно-хартиена промишленост

Стопанисвано от
общината

Кравеферми

Държавна публична

ТЕРИТОРИИ ЗА НУЖДИТЕ НА
ГОРСКОТО СТОПАНС

Частна

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

Общинска публична

ПАСИЩА, МЕРИ

Общинска публична

ПАСИЩА, МЕРИ

Частна

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

Общинска частна

Други възстановителни заведения

Общинска частна

Изоставени орни земи покрай ж.п.
линии,

Общинска частна

ТЕРИТОРИИ НА
ВОДОСТОПАНСКИ,ХИДРОМЕЛИОР.С

Общинска публична

ПАСИЩА, МЕРИ

Общинска публична

ПАСИЩА, МЕРИ

Частна

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

Общинска публична

ПАСИЩА, МЕРИ

Общинска частна

ТЕРИТОРИИ НА
ВОДОСТОПАНСКИ,ХИДРОМЕЛИОР.С

Общинска публична

ПАСИЩА, МЕРИ

Общинска публична

ПАСИЩА, МЕРИ

Общинска частна

Изоставени орни земи покрай ж.п.
линии,
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Понпени станции
водоснабдителни
Понпени станции
водоснабдителни
Понпени станции
водоснабдителни
Понпени станции
водоснабдителни

Държавна публична

ТЕРИТОРИИ ЗА НУЖДИТЕ НА
ГОРСКОТО СТОПАНС

Частна

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

Стопанисвано от
общината

Кравеферми

Общинска частна

Други възстановителни заведения

25

51723.88.8

26

51723.112.3

27

51723.86.22

28

23193.95.1

29

80697.0.329

Водохващане

Общинска частна

30

80697.91.415

Водохващане

Държавна публична

31

65320.0.157

Водохващане

Общинска частна

32

65320.188.1

Водохващане

Държавна частна

33

51932.0.387

Водохващане

Държавна частна

34

51932.120.34

Водохващане

35

51723.30.15

Водохващане

Обществени
организации
Общинска публична

36

51723.94.8

Водохващане

Общинска публична

37

51723.112.5

Водохващане

Частна

38

51723.133.13

Водохващане

Частна

39

51723.133.41

Водохващане

Общинска публична

40

51723.311.2

Водохващане

Общинска публична

41

49415.0.132

Водохващане

Общинска частна

42

44536.0.103

Водохващане

Общинска публична

ПАСИЩА, МЕРИ
ТЕРИТОРИИ ЗА НУЖДИТЕ НА
ГОРСКОТО СТОПАНС
НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/
ТЕРИТОРИИ ЗА НУЖДИТЕ НА
ГОРСКОТО СТОПАНС
ТЕРИТОРИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА
СЕЛСКОТО СТО
ТЕРИТОРИИ НА
ВОДОСТОПАНСКИ,ХИДРОМЕЛИОР.С
Други територии,заети от водни
течения и
ПАСИЩА, МЕРИ

43

44152.44.4

Водохващане

Частна

Лозови насаждения /нетерасирани/

44

29310.65.1

Водохващане

Частна

Залесени горски територии

45

27019.0.256

Водохващане

Държавна частна

Широколистни дървесни видове

46

23193.98.6

Водохващане

Общинска публична

ПАСИЩА, МЕРИ

47

23193.184.3

Водохващане

Частна

Залесени горски територии

48

20314.9.1

Водохващане

Частна

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

49

20314.71.36

Водохващане

Частна

Овощни насаждения /нетерасирани/

50

12365.213.98

Водохващане

Частна

51

12365.213.106

Водохващане

Частна

52

51723.88.8

Водохващане

Държавна публична

53

51723.94.8

Водохващане

Общинска публична

54

20314.328.1

Водохващане

Общинска публична

ПАСИЩА, МЕРИ
Други територии заети от селско
стопанст
ТЕРИТОРИИ ЗА НУЖДИТЕ НА
ГОРСКОТО СТОПАНС
ТЕРИТОРИИ ЗА НУЖДИТЕ НА
ГОРСКОТО СТОПАНС
ПАСИЩА, МЕРИ

Изоставени орни земи покрай ж.п.
линии,
Вътрешни реки
ТЕРИТОРИИ НА
ВОДОСТОПАНСКИ,ХИДРОМЕЛИОР.С
Залесени горски територии
ТЕРИТОРИИ НА
ВОДОСТОПАНСКИ,ХИДРОМЕЛИОР.С
НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

Източник: ГИС база данни на ОУПО Никопол
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3.2.

Мероприятия за подобряване на средата
3.2.1. Във всички планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения, предмет на ОУПО, при необходимост, да се
включват мерки за адаптация към климатичните изменения.
3.2.2. Във всички планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения, предмет на ОУПО, при необходимост, да се
включват мерки по отношение на качеството на атмосферния
въздих.
3.2.3. Да се изисква като част от проектната документация наличието
на проект за ландшафтно оформяне /озеленяване/ на трасетата в
рамките на сервитутната ивица и проект за рекултивация на
нарушени терени и временни депа при строителство или
ремонтни дейности.
3.2.4. Да се изисква предварително съгласуване на всички проекти и
инвестиционни предложения с развитието на зелената система.
3.2.5. Да се планира изграждане на единна система за наблюдение,
откриване и ранно оповестяване за горски пожари, която да
намали до минимум замърсяването на въздуха.
3.2.6. Обособяване на площадка за изграждане на инсталация за
третиране на строителни отпадъци – възможена територия за
изграждането е в новопроектираното селищно образование
65320-2 (1/Пп).
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4. Правила и нормативи за прилагане на ОУПО Никопол
4.1. Условия, при които може да се изменя планът
Съгласно чл. 134, 135 и 136 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) условията, при
които може да се изменя ОУПО Никопол са както следва:
Чл. 134. (1) Влезлите в сила общи устройствени планове могат да се изменят, когато:
1. настъпят съществени промени в обществено-икономическите и устройствените
условия, при които е бил съставен планът;
2. възникнат нови държавни или общински нужди за обекти - собственост на държавата,
на общините или на експлоатационните дружества;
3. възникнат инвестиционни инициативи, които ще се реализират със средства, осигурени
по международни договори или от държавния бюджет, както и от инвеститори, сертифицирани
по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;
4. отпадне необходимостта от изграждане на сгради, мрежи и съоръжения за специални
нужди на отбраната и сигурността на страната;
5. се констатира явна фактическа грешка, имаща значение за предвижданията на плана;
(2) Влезлите в сила подробни устройствени планове могат да се изменят, освен на основание по
ал. 1, и когато:
1. в съответния срок по чл. 208 не е започнала процедурата за отчуждаване;
2. при изменение на кадастрален план или при одобряване или изменение на
кадастрална карта в урегулирана територия имотните граници на поземлените имоти не
съвпадат с регулационните;
3. планът не осигурява възможност за застрояване по действащите устройствени правила
и нормативи вследствие на установени геоложки и хидрогеоложки условия и за запазване на
разкрити археологически, исторически и културни ценности;
4. планът съдържа явна фактическа грешка, която има значение за неговите
предвиждания;
5. планът е одобрен при съществени закононарушения; на това основание не могат да се
изменят планове, за които има влязло в сила решение на съд или когато планът е приложен;
6. има съгласие на всички собственици на имоти по чл. 131, ал. 2, т. 1, както и на
носителите на ограничени вещни права върху тях;
7. има предложение на съда по дела за делба на урегулирани поземлени имоти;
8. планът е одобрен без план-схеми по чл. 108, ал. 2.
(3) Когато изменението на подробния устройствен план налага и изменение на действащ общ
устройствен план, първо се изменя общият устройствен план. Органът по чл. 124, който
разрешава изработването на проекта за изменение на общия устройствен план, може да
допусне двата плана да се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план,
предвидени в закона, като изменението на подробния устройствен план се одобрява след
одобряване изменението на общия устройствен план.
(4) Влезли в сила подробни устройствени планове не могат да се изменят с цел:
1. узаконяване на незаконно изградени строежи;
2. промяна на предназначението на терени, определени с подробните устройствени
планове за озеленени площи, освен в случаите по ал. 2, т. 1 и по чл. 62а, ал. 2 - 5.
(6) Когато при прилагане на действащи подробни устройствени планове се променят само
разположението и конфигурацията на предвидените сгради, в т.ч. при пристрояване и
надстрояване на съществуващи сгради, без да се променят начинът и характерът на
застрояването и правилата и нормативите за съответната устройствена зона, не е необходимо да
се изменят тези планове. В тези случаи конкретното застрояване се определя с виза по чл. 140.
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(7) С изключение на случаите по ал. 2, т. 1 изменение на подробните устройствени планове за
промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на
образованието, науката, здравеопазването или културата, както и на спортни обекти и
съоръжения, може да се извърши при условията и по реда на този закон само след писмено
съгласие на съответния министър по реда на чл. 39, ал. 3.
Чл. 135. (1) Лицата по чл. 131 могат да правят искания за изменение на устройствените планове с
писмено заявление до кмета на общината, а в случаите по чл. 124а, ал. 3 и 4 - съответно до
областния управител или до министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(2) Когато искането е за изменение на подробен устройствен план, към заявлението се прилага
скица с предложение за изменението му.
(3) Компетентният орган по ал. 1 в 14-дневен срок от постъпване на заявлението разрешава или
отказва да се изработи проект за изменение на плана.
(4) Заповедите по ал. 3 се издават въз основа на становище на:
1. главния архитект на общината - когато актът се издава от кмета на общината;
2. кмета на общината - когато актът се издава от областния управител;
(5) При наличие на някое от основанията по чл. 134, ал. 1 и 2 компетентният орган по ал. 1 може
да нареди служебно с мотивирано предписание да се изработи проект за изменение на
действащ устройствен план.
(6) Мотивираните предписания по ал. 3 и 5, с които се допуска да се изработи проект за
изменение на плана спират прилагането на действащите устройствени планове в частите, за
които се отнасят.
Чл. 136. (1) Проектите за изменения на устройствените планове на основанията по чл. 134, ал. 1
и 2 се изработват, съгласуват, обявяват, одобряват и влизат в сила при условията и по реда на
раздел III от глава седма.
(2) За проектите за изменение на устройствените планове на основание чл. 134, ал. 2 в обхват до
три квартала не се прилагат изискванията за съгласуване по чл. 127, ал. 2, с изключение на
случаите по чл. 134, ал. 2, т. 5 и 6, когато се засягат имоти - недвижими културни ценности.
(3) Действието на съответния предходен устройствен план се прекратява от деня на влизането в
сила на новия или изменения устройствен план.
(4) Копия от влезлите в сила изменения на подробни устройствени планове, с които се променят
границите на поземлените имоти, се изпращат на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър.
4.2.

Правила и нормативи за прилагане на ОУПО Никопол

ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОУПО НИКОПОЛ
Чл.1. Тези правила и нормативи за прилагане на Общия устройствен план на община
Никопол уреждат устройството на територията на общината в административните й граници.
Чл.2. (1) Целта на ОУП на община Никопол е да предложи и осигури необходимите условия
за по-нататъшното комплексно и устойчиво развитие и функциониране на общинската
територия, като същевременно отчита и съхранява уникалната природна среда, опазва и
интегрира богатото й културно историческо наследство.
(2) В съответствие с целта по чл.2 ал.1, правилата и нормативите за прилагане на
ОУПО Никопол конкретизират и се съобразяват с разпоредбите на Наредба 7/2003 г. на МРРБ за
Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони .
Чл.3. (1) Общият устройствени план обхваща територията на община Никопол в
административно-териториалните й граници. Графичната част на плана се изработва в мащаб
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(2) Неразделна част от общия устройствен план са:
1. придружаващите го схеми и обяснителни текстове;
2. правилата и нормативите за прилагането му.
Чл.4. (1) В общия устройствен план са определени:
1. Съществуващите и новите граници на урбанизираните територии на населените
места;
2. Територии с общо предназначение;
3. Комуникационно-транспортните елементи;
4. Елементите на техническата инфраструктура;
5. Нарушени територии;
6. Защитени територии;
7. Устройствените зони и територии с устройствен режим;
8. Терени със самостоятелен устройствен режим.
Чл.5 (1) С Общия устройствен план се обособяват видове територии с основно
предназначение, видове устройствени зони и самостоятелни терени с устройствен режим.
Чл.6 (1) С основно предназначение са териториите:
1. Урбанизирани територии;
2. Земеделски територии;
3. Горски територии;
4. Нарушени територии;
5. Защитени територии;
(2) Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване, означена „Жм“;
(3) Предимно производствена зона, означена с „Пп“;
(4) Рекреационна устройствена зона предназначена за курорт и допълващите го
дейности „Ок“
(5) Рекреационни устройствени зони за вилен отдих “Ов”
(6) Устройствени зони за многофункционално ползване от тип смесена централна
зона „Ц“
(7) Смесените многофункционална зона „Смф“:
(8) Озеленени територии (Оз);
(9) Територии с допустима промяна на предназначението
- земеделски земи с допустима промяна на предназначението (ЗЗтп);
(10) Територии със забрана за промяна на предназначението
- земеделски земи със забрана за промяна на предназначението (ЗЗзаб);
(11) Терени за гробищни паркове;
(12) Територии с режим за опазване на културното наследство
- земеделски земи с режим за опазване на културното наследство;
- гори с режим за опазване на културното наследство.
Чл.7 Границите определящи устройствените зони са трасета на улици, естествени
ограничители – пътища, теренни форми, водни течения и площи и др., по имотни граници и
квартали.
Чл.8 В териториите с основно предназначение и в устройствените зони се допуска
обособяването на терени с устройствен режим за;
1.Обслужващи дейности;
2.Производствено-складови дейности;
3.Инфраструктура, обслужваща селското стопанство;
4.Транспортно-комуникационна инфраструктура;
5.Обществено озеленяване за широко ползване и със специфично предназначение.
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6.Недвижими културни ценности;
Чл. 9 (1) Определянето на конкретно предназначение, устройство и застрояване на
поземлените имоти в новообразуваните територии, става чрез изработването на подробни
устройствени планове.
(2) Подробни устройствени планове следва да се съобразяват с изискванията на Наредба
7/2003 г. на МРРБ за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони за неурегулирани поземлени имоти и за територии с не приложена първа
регулация.
(3) При изработването на подробните устройствени планове за самостоятелните
структурни единици и за самостоятелните терени в новоурбанизираните територии,
урегулираните поземлени имоти в смесените многофункционални зони се устройват и
застрояват съгласно показателите посочените в Приложение 1.
(4) При изработването на подробните устройствени планове за територии с вероятно
разпространение на предвидими природни бедствия се разработват карти на опасностите на
рисковете от бедствие по наредба за условията, реда и органите за извършване на анализ,
оценка и картографиране на рисковете от бетствия.
(5) При изработването на подробните устройствени планове за територии с вероятно
разпространение на предвидими природни бедствия се спазват следните превантивни мерки:
1. за свлачища - укрепване на свалачищните процеси;
2. за срутища - укрепване и изграждане на предпазни съоръжения;
3. за наводнения - изграждането на предпазни съоръжения за защита на жилищни
територии;
4. за земетресения – се спазват условията и реда на Наредба № 2 от 2007 г. за проектиране
на сгради и съоръжения в земетръсни райони.
Чл.10 При изработването на подробните устройствени планове за самостоятелните терени
се спазват показателите посочени в Приложение 1.
Чл.11 Влезлите в сила подробни устройствени планове, одобрени до датата на
обнародването на заповедта за одобряването на общия устройствен план на община Никопол
запазват давността си.
Чл.12 Устройствените зони за курортен отдих (Ок) са предназначени предимно за
краткотраен отдих, спортен риболов и туризъм в природна среда и се устройват в съответствие
с разпоредбите на чл.27 и чл.28, от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ.
Чл.13 Допуска се промяна на предназначението на поземлените имоти на водни обекти и
строителството в тях след предварително съгласуване на инвестиционното намерение с МОСВ и
Басейнова дирекция. Изключение се прави за изграждането на водностопански и
хидротехнически системи и съоръжения.
Чл.13а Инвестиционни намерения в ПП „Персина“ се съгласуват с МОСВ съгласно §7 от ЗЗТ.
Чл.14 (1) Настоящите правила и нормативи за прилагане на ОУПО Никопол не отменят
действащите общи нормативни актове на общината в областта на селищното устройство.
(2) За тези въпроси, свързани с устройството и застрояването на територията, които с
настоящите правила и нормативи остават неуточнени и неуредени, се прилагат разпоредбите на
Закона за устройство на територията, Закона за биологичното разнообразие, Закона за
културното наследство, Закона за защитените територии, техните подзаконови нормативни
уредни и други относими нормативни актове.
Чл.15 Всички инвестиционни намерения, свързани с изграждането на сгради и съоръжения
с височина над 20 м над терена, водоеми, сметища, надземни силнотокови линии, ями, кариери
и други подобни обекти, подлежат на съгласуване от ГД „ГВА“.
Чл.16 (1) Терени с обекти на културно-историческото наследство се устройват съобразно
изискванията и определените от НИОНКЦ режими за опазване на недвижимите културни
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ценности.
(2) В частите извън урбанизираните територии на община Никопол, за които са установени
данни за наличие на недвижими културни ценности, се установява режим на превантивна
устройствена защита. За тях се изготвят специализирани подробни устройствени планове,
придружени от специфични правила и нормативи, с които се предвиждат устройствени мерки за
запазване на фактическото им ползване, без да се влошават техните качества. След
декларирането им или след предоставянето на статут на недвижима културна ценност по реда
на Закона за културното наследство, допустимите дейности и ограниченията при
стопанисването, ползването и застрояването на тези територии се определят с режима за
опазване и с планове за опазване и управление на недвижимите културни ценности, приети
съгласно изискванията на Закона за културното наследство.
Чл. 17 (1) В терените с обекти на недвижимите археологически културни ценности (НАКЦ)
се разрешава:
а) археологическо проучване, консервация, реставрация, експониране и социализация на
НАКЦ;
б) строителство, свързано с охрана, проучване, експониране и социализиране на обекта;
(2) Обектите на ниско и подземно застрояване се съгласуват с МК;
(3) При възникване на инвестиционна инициатива предварително трябва да бъдат
извършени пълни археологически проучвания в границите на имота. При наличие на
археологически структури се назначава комисия от Министъра на културата, която определя
статут и специфични правила за опазване културната ценност;
Чл.18 (1) В охранителната зона на НАКЦ се разрешава ниско застрояване, като
инвестиционните проекти за обектите на ниско и подземно строителство се съгласуват с МК;
(2) За устройството и опазването на териториите на селищни и надгробни могили и
средновековни отбранителни валове - всички искания за намеси в недвижимите културни
ценности се съгласуват по реда на ЗКН.
(3) На територията на НАКЦ се разрешава:
1. археологическо проучване, консервация, реставрация, експониране и социализация на
НАКЦ;
2. промяна на предназначението на земята, проектиране и строителство, свързано с
охрана, проучване, експониране и социализиране на обекта.
Чл. 19 Инвестиционните проекти в охранителната зона на НАКЦ се съгласуват с МК.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (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
Никопол. Правилата и нормативите са изработени в съответствие с наредбата по чл. 13, ал. 1 ЗУТ
и се одобряват едновременно с Общия устройствен план.
(2) За неуредените с настоящите правила и нормативи въпроси, свързани с устройството и
застрояването на територията на община Никопол, се прилагат разпоредбите на Закона за
устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба към него.
§ 2. Оригиналът на графичната част на Общия устройствен план се съхранява в община
Никопол.
§ 3. Общият устройствен план на община Никопол и правилата и нормативите за неговото
прилагане са публични. Община Никопол изработва и поддържа регистър, съдържащ
информация за границите на устройствените структури/зони и самостоятелни терени, правилата
и нормативите за застрояване и ограниченията за застрояване в тях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ В ЗОНИТЕ
Наименование
Макс. Плътност
Мин.озеленява
H макс.
Макс. Кинт
на зоната
на застр. (%)
Площ (%)
(етажи)
Ц
от 30 до 60
от 1,0 до 2,0
от 30 до 50
Жм
от 20 до 60
от 0,5 до 1,2
от 40 до 60
до 10м (3 ет.)
Смф
до 60
до 2
от 30
до 15м (5 ет.)
Пп
от 40 до 80
от 1,0 до 2,5
от 20 до 40
до 10м (3 ет.)
Ов
до 40
до 0,8
от 50
до 7м (2 ет.)
Ок
до 30
до 1,5
от 50
до 15м (5 ет.)
Зтп
Според решение на ОбС, ОЕСУТ и компетентни органи

Номер на имот

Източник

Вид

Наименование

Землище

Пореден номер

Уникален код (виж
схема КИН)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: СПИСЪК НА ИМОТИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ НАМЕРЕНИЯ С МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА И РЕСПЕКТИВНО СТАНОВИЩЕ ОТ НИНКН ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ ПО ЧЛ.79 АЛ.4 ОТ ЗКН

1-2

1

с. Въбел

Църква "Св. Пророк Илия"

Архитектурна
ценност;
Художествена НКЦ

НДА на НИНКН

12365.0.10

3

2

с. Въбел

Паметник, м."Ливец", 1,5 км.
Североизточно

Историческо място

НДА на НИНКН

12365.208.65

4

3

с. Дебово

Църква

Архитектурна
ценност

НДА на НИНКН

20314.286.1

5

4

с. Евлогиево

Лобно място на Петко Лачев и Лазар
Георгиев, 500 м. Северозападно

Историческо място

НДА на НИНКН

27019.59.3

6

5

с. Лозица

Църква "Св. Троица"

Архитектурна
ценност;
Художествена НКЦ

НДА на НИНКН

44152.0.801

-

6

с. Лозица

Партизанско скривалище, свалено в ДВ
бр.91 от 1992 г.

Историческо място

НДА на НИНКН

Неустановено
местоположение

7

7

с. Любеново

Паметник Братска могила, м.Пасището”,
Югоизточно

Историческо място

НДА на НИНКН

44536.178.2

8

8

с. Любеново

Паметник на щаб с капитан Козловски,
м."Пасището", Югоизточно

Историческо място

НДА на НИНКН

44536.178.2

9

9

с. Любеново

Паметник в м.”Пасището”, Югоизточно

Историческо място

НДА на НИНКН

44536.178.2

10

10

с. Муселиево

Църква "Св. Никола" 1929 г.

Художествена НКЦ

НДА на НИНКН

49415.0.50

11

11

с. Муселиево

Паметник м."Парка"

Историческо място

НДА на НИНКН

49415.0.373

12

12

гр. Никопол

Къща на Петър Костов, ул.”Елия”№ 25

Архитектурна
ценност

НДА на НИНКН

51723.500.623

13

13

гр. Никопол

Къща на Борис Блажев, ул.”Елия” № 20

Архитектурна
ценност

НДА на НИНКН

51723.500.131

14

14

гр. Никопол

Къща на Пенка Ангелова, /възр./,
ул."Дойран", 52 кв.,10 парцел, пл.№ 704

Архитектурна
ценност

НДА на НИНКН

51723.500.490

15

15

гр. Никопол

Къща на Иван Костов / възр./, ул.”Дойран”
№ 3,52 кв., 20 парцел, пл.№ 1053

Архитектурна
ценност

НДА на НИНКН

51723.500.500

16

16

гр. Никопол

Архитектурна
ценност

НДА на НИНКН

51723.500.522

17

17

гр. Никопол

Къща на Мария Вълчева/ възр. ул.”Георги
Димитров”, 53 кв., 6 парцел, пл.№ 1037
Къща на Слави Камарашев/ възр./,
ул.”Георги Димитров”, 53 кв., 4 парцел,
пл.№ 1039

Архитектурна
ценност

НДА на НИНКН

51723.500.522
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18

19

гр. Никопол

Къща на Цанков/ кап./ ,ул.”Елия”, 31 кв.,
11,5 парцел, пл.№ 258

Архитектурна
ценност

НДА на НИНКН

51723.500.635

19

20

гр. Никопол

ДНА /кап./,ул.”Георги Димитров,39 кв.,1
парцел, пл.№ 457

Архитектурна
ценност

НДА на НИНКН

51723.500.563

20

21

гр. Никопол

Архитектурна
ценност

НДА на НИНКН

51723.500.123

21

22

гр. Никопол

БНБ/ кап./ ,ул.”Георги Димитров”, 39 кв., 1
парцел,пл.№ 233
Жилищна сграда на д-р Златарев,
ул.Георги Димитров, 50 кв.,6 парцел,
пл.№725

Архитектурна
ценност

НДА на НИНКН

51723.500.547

-

23

гр. Никопол

Къща на Григор Бисеров, ул. Елия

Архитектурна
ценност

НДА на НИНКН

Неустановено
местоположение

-

24

гр. Никопол

Къща на Тодор Петков, ул.”Дойран”

Архитектурна
ценност

НДА на НИНКН

Неустановено
местоположение

22

25

гр. Никопол

Къща на Петър Ангелов Вълчев, ул. Георги
Димитров№ 22

Архитектурна
ценност

НДА на НИНКН

51723.500.1181

23

26

гр. Никопол

Къща на Никола Тракиев и Цветан Кръстев, Архитектурна
ул. Раковски № 7
ценност

НДА на НИНКН

51723.500.1107

24

27

гр. Никопол

Къща на Цвятко Смолянов/ Музей/,
ул.Елия № 33

Архитектурна
ценност

НДА на НИНКН

51723.500.620

-

28

гр. Никопол

Архитектурна
ценност

НДА на НИНКН

Неустановено
местоположение

25

29

гр. Никопол

Архитектурна
ценност

НДА на НИНКН

51723.500.1218

26

30

гр. Никопол

Къща на Мустафа Ибраимов Хаджев, мах.
Емин Бахче- извън града
Сграда на 1-во мъжко и девическо
училище / Архирейско наместн./,ул. Елия
№ 103
Каменна ограда с неизвестно
предназначение, строена 16-17 век- извън
града, в близост до Шишмановата крепост

Архитектурна
ценност

НДА на НИНКН

51723.136.1

27

31

гр. Никопол

Паметник на победата м.”Кехая баши”

Историческо място

НДА на НИНКН

51723.500.1343

28

32

гр. Никопол

Паметник м.”Баши чекмас”

Историческо място

НДА на НИНКН

51723.13.9

29

33

гр. Никопол

Паметник Братска могила м.”Баладжа”,
2км. Западно

Историческо място

НДА на НИНКН

51723.98.45

30

34

гр. Никопол

Стара чешма, Чешмата на Елия

Чешма

НДА на НИНКН

51723.500.580

31

35

гр. Никопол

Турска крепост

Крепост

НДА на НИНКН

51723.126.37

54-32

36

гр. Никопол

Стара крепост - Цар Шишманова крепост

Крепост;
Архитектурна
ценност

НДА на НИНКН

51723.136.1

50-51

37

гр. Никопол

Църква; Пещера

НДА на НИНКН

51723.139.1

33

38

гр. Никопол

34

39

гр. Никопол

35

40

36

Скална църква, 1,5км. Източно, Скална
църква край града Никопол, Старата
църква (при)
Скални помещения от 13- 15 век, 100 м.
Югоизточно от църквата "Св. Св. Петър и
Павел"
Църква "Успение пресветие
Богорородица"

Архитектурна
ценност

НДА на НИНКН

51723.500.127

Архитектурна
ценност

НДА на НИНКН

51723.500.525

гр. Никопол

Старата църква в град Никопол

Църква

НДА на НИНКН

51723.500.127

41

с. Новачене

Лобно място на Любомир Дочев, 700 м.
Югозападно

Историческо място

НДА на НИНКН

51932.0.382

37

18

гр. Никопол

Къща на Къни Милевски, ул. “Г.
Димитров”, кв. 33, УПИ IV-219

Архитектурна
ценност

НДА на НИНКН

51723.500.133

38

47

с. Въбел

Могила

КВС

12365.0.134

39

48

гр. Никопол

Историческо място

Областна
администрация
Плевен

51723.500.123

40

49

гр. Никопол

Историческо място

Областна
администрация
Плевен

Неустановено
местоположение

-

50

гр. Никопол

Историческо място

Областна
администрация

Неустановено
местоположение

Могила - непроучнено предназначение и
датировка
Възпоменателна плоча на 56-те загинали в
Балканските войни 1912 – 1913 г. и в
Първата световна война 1914 – 1918 г. от
Никопол
Паметник, издигнат в чест на
превземането на Никополската крепост от
войските, начело с генерал лейтенант
барон Криденер на 3 и 4 юли 1877 г.
Паметник на руските офицери щабскапитап Ал. Чут и прапорщик Виктор
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Андреевски. Местността Баладжо.

43

54

44

55

45

56

46

57

с. Бацова
махала

47

58

с. Лозица

48

59

с. Муселиево

7

60

с. Любеново

3

61

с. Въбел

Военен паметник на загиналите във
войните през 1912-1918 г. ; 1944-1945 г.
Паметна плоча на загинали хора от
с.Лозица във войните 1912-1918 г. и 19421945 г.
Паметник над братска могила на майор
Егор Уваров, щабс-капитан Платон
Марковски от 17 пех. архангелогородски и
щабс-капитан Михаил Домонтович и
подпоручик Сергей Яндовски от 18 пех.
вологодски полк -8 юли 1877 г.
Паметник над братска могила на 1 офицер
и 48 долни чина от 123 пех. козловски
полк, загинали при превземането на
Никопол - 3 юли 1877 г. Местността
Пасището. Руско-турска война 1877 – 1878
г.
Паметник на загинали в местността Ливец
руски войници. Разрушен

Неустановено
местоположение

Историческо място

Областна
администрация
Плевен

51723.98.45

Историческо място

Областна
администрация
Плевен

51932.0.406

Историческо място

Областна
администрация
Плевен

20314.286.1

Историческо място
Историческо място
Историческо място
Историческо място

Областна
администрация
Плевен
Областна
администрация
Плевен
Областна
администрация
Плевен
Областна
администрация
Плевен

29310.69.92
65320.0.360
02957.0.46
44152.0.801

Историческо място

Областна
администрация
Плевен

49415.0.50

Историческо място

Областна
администрация
Плевен

44536.178.2

Историческо място

Областна
администрация
Плевен

12365.208.65

Номер на имот

53

Областна
администрация
Плевен

Вид

42

Историческо място

Наименование

52

Землище

29

Регистрационен
катрон

51

Уникален код (виж
схема КИН)

41

Източник

Паметник на майор Васил Н. Вончански от
20 пех. галицки полк, загинал на 3 юли
гр. Никопол
1877 г. при превземането на Никополската
крепост.
Паметник над братска могила на руските
войници, загинали при превземането на
гр. Никопол
Никополската крепост на 3-4 юли 1877 г.
Местността Дик баир.
Паметник 12 подофицери и 74 редници,
на загинали в Балканските войни 1912 –
с. Новачене
1913 г. и в Първата световна война 1914 –
1918 г.
Паметник на 38 загинали от селото.
Надпис „На загиналите за Родината
с. Дебово
храбреци от с. Дебово, Никополско през
войните 1912 –1913 г., 1915 – 1918 г.
Паметен знак-възпоменателна чешма на
с. Жернов
загиналите във войните през 1912-1913 г.
и 1915-1918 г.
Военен паметник в памет на загиналите
с. Санадиново във войните през 1912-1913 г.и 1915-1918
г.

Плевен

35

10002939 гр. Никопол

Църквата "Св. Св. Петър и Павел"

Църква

АКБ - НАИМ към
БАН

51723.500.127

49

400154

гр. Никопол

Обект с неопределена функция, селища и
граждански постройки

Археологически
находки

АКБ - НАИМ към
БАН

51723.500.1128

50-51

400155

гр. Никопол

Скална църква, 1,5км. Източно, Скална
църква край града Никопол, Старата
църква (при)

Църква; Пещера

АКБ - НАИМ към
БАН

51723.139.1

52

400156

гр. Никопол

Стара крепост - Цар Шишманова крепост

Крепост

АКБ - НАИМ към
БАН

51723.119.72

53

400157

гр. Никопол

Крепости, обект с неопределена функция,
тунели,засводени проходи - Никополски
укрепления

Крепост

АКБ - НАИМ към
БАН

51723.123.7

54

400158

гр. Никопол

Крепости, обект с неопределена функция Никополски укрепления

Крепост

АКБ - НАИМ към
БАН

51723.136.1
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55

400159

с. Въбел

Обект с неопределена функция, селища и
граждански постройки

Селище

АКБ - НАИМ към
БАН

12365.251.1

56

400160

с. Въбел

Некрополи, селища и граждански
постройки

Некропол

АКБ - НАИМ към
БАН

12365.242.18

57

400161

с. Въбел

Водопроводи, каптажи, селища и
граждански постройки

Селище

АКБ - НАИМ към
БАН

12365.200.112

58

400162

с. Въбел

Обект с неопределена функция, села,
селища и граждански постройки

Селище

АКБ - НАИМ към
БАН

12365.215.6

59

400163

с. Драгаш
войвода

Водопроводи, селища и граждански
постройки

Сграда, следи от
сграда

АКБ - НАИМ към
БАН

23193.73.23

60

400164

с. Драгаш
войвода

Некрополи, плоски, група могили

Могила

АКБ - НАИМ към
БАН

23193.94.7

61

400165

с. Евлогиево

Обект с неопределена функция, селища и
граждански постройки

Археологически
находки

АКБ - НАИМ към
БАН

27019.0.287

62

400166

с. Любеново

Манастир, обект с неопределена функция,
селища и граждански постройки

Археологически
находки

АКБ - НАИМ към
БАН

44536.252.3

63

400167

с. Лозица

Обект с неопределена функция, обект с
неопределена функция, селища и
граждански постройки

Археологически
находки

АКБ - НАИМ към
БАН

44152.183.9

64

400168

с. Лозица

Обект с неопределена функция, селско
имение, вила рустика

Сграда, следи от
сграда

АКБ - НАИМ към
БАН

44152.118.20

65

400169

с. Муселиево

Добив на кремък, кварц

Рудник

АКБ - НАИМ към
БАН

49415.162.3

66

400170

с. Муселиево

Обект с неопределена функция

Археологически
находки

АКБ - НАИМ към
БАН

49415.0.141

67

400171

с. Муселиево

Добив на кремък, кварц

Рудник

АКБ - НАИМ към
БАН

49415.391.1

68

400172

с. Муселиево

Добив на кремък, кварц

Рудник

АКБ - НАИМ към
БАН

49415.87.38

69

400173

с. Черковица

Крепости

Крепост

АКБ - НАИМ към
БАН

80697.13.3

70

400174

с. Черковица

Некрополи

Могила

АКБ - НАИМ към
БАН

80697.85.116

71

400175

с. Асеново

Обект с неопределена функция, селища и
граждански постройки

Археологически
находки

АКБ - НАИМ към
БАН

00744.100.42

72

400176

с. Асеново

Обект с неопределена функция, селища и
граждански постройки

Сграда, следи от
сграда

АКБ - НАИМ към
БАН

00744.80.1

73

400177

с. Асеново

Селища и граждански постройки

Сграда, следи от
сграда

АКБ - НАИМ към
БАН

00744.96.1

74

400178

с. Асеново

Селища и граждански постройки

Археологически
находки

АКБ - НАИМ към
БАН

00744.171.1

75

400179

с. Дебово

Селища и граждански постройки

Могила

АКБ - НАИМ към
БАН

20314.4.8

76

400180

с. Дебово

Единична могила

Могила

АКБ - НАИМ към
БАН

20314.53.4

77

400181

с. Дебово

Единична могила

Могила

АКБ - НАИМ към
БАН

20314.82.12

78

400182

с. Новачене

Водопроводи, крепости - убежища,
селища и граждански постройки

Крепост

АКБ - НАИМ към
БАН

51932.10.210

79

400183

с. Новачене

Обект с неопределена функция, селища и
граждански постройки

Археологически
находки

АКБ - НАИМ към
БАН

51932.75.109
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80

400184

с. Новачене

Некрополи

Некропол

АКБ - НАИМ към
БАН

51932.75.42

81

400185

с. Новачене

Единична могила

Могила

АКБ - НАИМ към
БАН

51932.0.259

82

400186

с. Новачене

Единична могила

Могила

АКБ - НАИМ към
БАН

51932.73.11

83

400187

с. Новачене

Могилни

Могила

АКБ - НАИМ към
БАН

51932.74.28

84

400188

с. Новачене

Могила без име

Могила

АКБ - НАИМ към
БАН

51932.83.142

85

400189

с. Новачене

Могила без име

Могила

АКБ - НАИМ към
БАН

51932.0.403

86

400190

с. Новачене

Единична могила

Могила

АКБ - НАИМ към
БАН

51932.46.31

87

400191

с. Асеново

Единична могила

Могила

АКБ - НАИМ към
БАН

00744.88.30

88

400196

с. Бацова
махала

Могилни, селища и граждански постройки

Могила

АКБ - НАИМ към
БАН

02957.0.101

89

400197

с. Бацова
махала

Могилни

Могила

АКБ - НАИМ към
БАН

02957.48.6

90

400198

с. Бацова
махала

Могилни

Могила

АКБ - НАИМ към
БАН

02957.48.32

91

400199

с. Бацова
махала

Могилни

Могила

АКБ - НАИМ към
БАН

02957.48.6

92

400200

с. Бацова
махала

Единична могила

Могила

АКБ - НАИМ към
БАН

02957.40.2

93

400201

с. Бацова
махала

Единична могила

Могила

АКБ - НАИМ към
БАН

02957.34.14

94

400202

с. Бацова
махала

Единична могила

Могила

АКБ - НАИМ към
БАН

02957.25.15

95

10000614 гр. Никопол

Добив на кремък, кварц

Рудник

АКБ - НАИМ към
БАН

51723.99.1

96

10000615 гр. Никопол

Добив на кремък, кварц

Рудник

АКБ - НАИМ към
БАН

51723.133.36

97-109

10002606 гр. Никопол

Път късна античност, път римска епоха

Път

АКБ - НАИМ към
БАН

51723.107.4

97-109

10002606 гр. Никопол

Път късна античност, път римска епоха

Път

АКБ - НАИМ към
БАН

51723.130.1

97-109

10002606 гр. Никопол

Път късна античност, път римска епоха

Път

АКБ - НАИМ към
БАН

51723.139.11

97-109

10002606 гр. Никопол

Път късна античност, път римска епоха

Път

АКБ - НАИМ към
БАН

51723.139.16

97-109

10002606 гр. Никопол

Път късна античност, път римска епоха

Път

АКБ - НАИМ към
БАН

51723.142.9

97-109

10002606 гр. Никопол

Път късна античност, път римска епоха

Път

АКБ - НАИМ към
БАН

51723.430.430
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5. Заключение
Общия устройствен план на община Никопол решава ключовите пространствени проблеми на общинско ниво, съобразявайки се с богато природно разнообразие и съпътстващите го защитени територии, като едновременно с това въвежда режими за забрана смяна на предназначението на голяма част от земеделските земи (попадащи под природозащита) и всички горски
територии. Планът, ще повиши комфорта на обитаване, доразвие транспортните връзки и
дооформи и позиционира система труд и рекреация за безконфликтно функциониране.
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III.

Приложения

1. Приложение 1
Приложение 1. Обекти на недвижимите културни ценности
Справка за регистрираните в АИС "АКБ" археологически обекти.
48 регистрирани картона
Автор на справката: гл. ас. д-р Георги Иванов, НАИМ-БАН
ВАЖНО!
Справката дава информация само за известните и регистрирани археологически обекти. Наличието или липса на
археологически обект в даден терен или местност може да се констатира само на място от специалист.
01. Картон 0400154
Местоположение
ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
Описание на местоположение централна част на града
Локализация Lat/Long
43.7057923 N, 24.89526403 E
Публикации
Джонова, Д. Археологически паметници в Плевенски окръг, Cофия,1979, с. 51;
Джамбазов, Н, Арх.,1969, кн. 2, с.55; Чилингиров, Ат. ИАД, II, кн.1, 1911, с. 147.
Характеристики и особености
Площ
18 дка
Съоръжения Находки
Кремъчни
други
Особености
През 1967 г са проведени разкопки на около 50 кв.м.
Вид и хронология
Вид
Хронология
ОБЕКТ С НЕОПРЕДЕЛЕНА ФУНКЦИЯ
Палеолит
СЕЛИЩА И ГРАЖДАНСКИ ПОСТРОЙКИ Праистория
История на проучването
Открит по находки и сондажи от Джамбазов през 1967 г.
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
Проверил

ПЕТЪР БЪНОВ
МИЛКО АСПАРУХОВ

02. Картон 0400155
Местоположение
ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
Описание на местоположение м.Плавала, източно от града
Локализация
43.71000081 N, 24.91469708 E
Публикации
Джонова, Д, АППО, с. 53; Шкорпил, К, ИРАИК, Х, 1905, с. 443; Манова, Ек. сб.
Никопол през вековете, с.3-6; Аспарухов,П, ИМЮЗБ, т. VII, с.29
Характеристики и особености
Площ
8 дка
Особености
скална цървва 10/5 м,еднокорабна,стенописи,днес разрушени известна с името "Св.
Стефан"
Вид и хронология
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Вид
КУЛТОВИ КОМПЛЕКСИ
Скално
Църква, базилика

Хронология
Средновековие
Първа българска държава
Втора българска държава

Принадлежност към комплекс
скален църковен комплекс
Културна принадлежност
българско средновековие
История на проучването
Известна отдавна като"Шейтан ханъм", пръв изследвач - Шкорпил
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
03. Картон 0400156
Местоположение
ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
Описание на местоположение м. Змийската канара
Локализация
43.70560012 N, 24.94609303 E
Публикации
Джонова, Д. АППО, с. 52
Характеристики и особености
Площ
40 дка
Съоръжения
Каменни
огнища
стени
стъпала
хоросанови мазилки

Находки
Керамични
водопроводни тръби
керемиди
съдове
тухли

Особености
крепост "Никополско кале", до стария римски път, има много иманярски изкопи
Вид и хронология
Вид
Хронология
КРЕПОСТИ Късна античност
Принадлежност към комплекс
Никополски укрепления
Принадлежност към система
Дунавски лимес
Културна принадлежност
провинциално римска
История на проучването
регистриран при теренни обхождания
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
04. Картон 0400157
Местоположение
ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
Описание на местоположение Осъмско кале
Локализация
43.69476035 N, 24.85150644 E
Публикации
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Шкорпил, ИРАИК, Х, 1905, с.443; Джонова, Д. АППО, 1979
Характеристики и особености
Площ
45 дка
Съоръжения
архитектурни детайли
мазилки
огнища
стени
хоросанови мазилки
ями

Находки
керемиди
монети
оръжия
съдове
тухли

Вид и хронология
Вид
КРЕПОСТИ
ОБЕКТ С НЕОПРЕДЕЛЕНА ФУНКЦИЯ
ОБЕКТ С НЕОПРЕДЕЛЕНА ФУНКЦИЯ
ТУНЕЛИ,ЗАСВОДЕНИ ПРОХОДИ

Хронология
Късноримска епоха
Втора българска държава
Средновековие
Късна античност

Принадлежност към комплекс
Никополски укрепления
Принадлежност към система
Дунавски лимес
История на проучването
Спомената от Шкорпил,иманярски разкопавания на подземния проход през 1987 г.
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
05. Картон 0400158
Местоположение
ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
Описание на местоположение Калето
Локализация
43.70354379 N, 24.89199418 E
Информация от музейните фондове
1191,1192,1221,1446-8,1459,1460,1667-1688,1694-96,1826,1828, 1940-1948,20832102,2340-2353,2491-2504,3157-3166
Публикации
Бешевлиев,В, ИИБ,III,1954,с.341; Кузев,А,ИНМВ,III,1967,с.41 Манова,Ек,сб
"Никопол през вековете"с.3-6.
Характеристики и особености
Площ
31 дка
Съоръжения
архитектурни детайли
замазки
настилки
огнища
пещи
стени
струпвания
стъпала
хоросанови мазилки

Находки
Метални
керемиди
лампи
монети
мъниста
прешлени
съдове
тежести
тухли

Особености
Археологически проучвания,три крепостни стени, консервация и реставрация
Вид и хронология
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Вид
КРЕПОСТИ
ОБЕКТ С НЕОПРЕДЕЛЕНА ФУНКЦИЯ
ОБЕКТ С НЕОПРЕДЕЛЕНА ФУНКЦИЯ
ОБЕКТ С НЕОПРЕДЕЛЕНА ФУНКЦИЯ
ОБЕКТ С НЕОПРЕДЕЛЕНА ФУНКЦИЯ

Хронология
Желязна епоха
Античност
Втора българска държава
Късно желязна епоха
Средновековие

Принадлежност към комплекс
Никополски укрепление
Принадлежност към система
Дунавски лимес
История на проучването
Известно на населението, описана от Шкорпил преди 1900 г.
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
06. Картон 0400159
Местоположение
С.ВЬБЕЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
Описание на местоположение м. Върбица, Бузова чешма
Локализация
43.65849824 N, 24.96689517 E
Публикации
Джонова,Д, АППО, с. 37
Характеристики и особености
Площ
100 дка
Съоръжения Находки
Керамични
керемиди
пещи
монети
стени
прешлени
тухли
Вид и хронология
Вид
ОБЕКТ С НЕОПРЕДЕЛЕНА ФУНКЦИЯ
ОБЕКТ С НЕОПРЕДЕЛЕНА ФУНКЦИЯ
С площ над 5 дка /коме,пагус и др./
СЕЛИЩА И ГРАЖДАНСКИ ПОСТРОЙКИ

Хронология
Античност
Бронзова епоха
Енеолит
Праистория

История на проучването
открит при тнеренни обхождания
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
07. Картон 0400160
Местоположение
С.ВЬБЕЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
Описание на местоположение м. Три кладенци
Локализация
43.63926236 N, 24.94036413 E
Публикации
Джонова,Д, Арх. пам. в Пл. окръг,1979,с.37
Характеристики и особености
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Площ

156 дка
Съоръжения Находки
Каменни
пещи
оръдия на труда
прешлени
ями
съдове

Особености
Праисторически материали при изграждане на каптаж. Средновековно селище и
некропол непосредственно. Откриват се гробове.
Вид и хронология
Вид
НЕКРОПОЛИ
Плоски
С площ над 5 дка /коме,пагус и др./
СЕЛИЩА И ГРАЖДАНСКИ ПОСТРОЙКИ
извън населено място

Хронология
Късно средновековие
Неопределима
Енеолит
Праистория
Неопределима

Принадлежност към комплекс
селище и некропол
История на проучването
открит при стопански работи, регистриран при теренни обхождания
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
08. Картон 0400161
Местоположение
С.ВЬБЕЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
Описание на местоположение м. Башаречки дол
Локализация
43.67492081 N, 24.88948197 E
Публикации
Джонова,Д. АППО, с. 37
Характеристики и особености
Площ
150 дка
Съоръжения Находки
водопроводни тръби
керемиди
водопроводи
монети
огнища
съдове
стени
тежести
тухли
Вид и хронология
Вид
ВОДОПРОВОДИ
КАПТАЖИ
СЕЛИЩА И ГРАЖДАНСКИ ПОСТРОЙКИ

Хронология
Ранноримска епоха
Късноримска епоха
Античност

История на проучването
открит при теренни обхождания
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
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09. Картон 0400162
Местоположение
С.ВЬБЕЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
Описание на местоположение м. Башаречки дол
Локализация
43.68030428 N, 24.88879078 E
Публикации
Джонава,Д. АППО, с. 37
Характеристики и особености
Площ
25 дка
Съоръжения Находки
керемиди
съдове
тухли
Особености
недалеч северно срещу по-голяма селище
Вид и хронология
Вид
ОБЕКТ С НЕОПРЕДЕЛЕНА ФУНКЦИЯ
СЕЛА
СЕЛИЩА И ГРАЖДАНСКИ ПОСТРОЙКИ

Хронология
Късноримска епоха
Ранноримска епоха
Античност

История на проучването
открит при теренни обхождания
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
10. Картон 0400163
Местоположение
С.ДРАГАШ ВОЙВОДА, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
Описание на местоположение м. Чучурката
Локализация
43.67742973 N, 24.99066304 E
Публикации
Джонова, Д. АППО, с. 45
Характеристики и особености
Площ
50 дка
Съоръжения Находки
Керамични
монети
водопроводи
съдове
тежести
Вид и хронология
Вид
Хронология
ВОДОПРОВОДИ
Късноримска епоха
СЕЛИЩА И ГРАЖДАНСКИ ПОСТРОЙКИ Античност
Културна принадлежност
провинциалноримска
История на проучването
открит при теренни обхождания
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
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11. Картон 0400164
Местоположение
Описание на местоположение
Локализация
Характеристики и особености
Площ

С.ДРАГАШ ВОЙВОДА, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
до селото, северно
43.68861483 N, 24.96265765 E
8 дка
Съоръжения Находки
три полуразрушени могили без имена

Вид и хронология
Вид
НЕКРОПОЛИ
Плоски
група могили

Хронология
Античност
Неопределима
Неопределима

Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
12. Картон 0400165
Местоположение
С.ЕВЛОГИЕВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
Описание на местоположение м. Барбов дол
Локализация
43.60628676 N, 24.87669305 E
Информация от музейните фондове
1230
Публикации
Джонова, Д. АППО, с. 45; Джамбазов, Н, Арх, 1968, кн. 2, с. 54
Характеристики и особености
Площ
58 дка
Съоръжения Находки
Каменни
Керамични
други
оръдия на труда
съдове
Вид и хронология
Вид
ОБЕКТ С НЕОПРЕДЕЛЕНА ФУНКЦИЯ
ОБЕКТ С НЕОПРЕДЕЛЕНА ФУНКЦИЯ
СЕЛИЩА И ГРАЖДАНСКИ ПОСТРОЙКИ

Хронология
Бронзова епоха
Енеолит
Праистория

История на проучването
открит при теренни обхождания
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
13. Картон 0400166
Местоположение
С.ЛЮБЕНОВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
Описание на местоположение м. Манастира
Локализация
43.60463372 N, 24.92850787 E
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Публикации
Джонова, Д. АППО, с. 49
Характеристики и особености
Площ
54 дка
Съоръжения

Находки
керемиди
монети
стени
оръдия на труда
хоросанови мазилки
съдове
тежести
Особености
средновековното селице е над част от античното, има и развалини от преди 60-70
години.
Вид и хронология
Вид
Манастир
ОБЕКТ С НЕОПРЕДЕЛЕНА ФУНКЦИЯ
СЕЛИЩА И ГРАЖДАНСКИ ПОСТРОЙКИ

Хронология
Втора българска държава
Късно средновековие
Античност

История на проучването
открит при теренни обхождания
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
14. Картон 0400167
Местоположение
С.ЛОЗИЦА, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
Описание на местоположение м. Студен кладенец
Локализация
43.62735984 N, 24.96557359 E
Публикации
Джонова, Д. АППО, с. 49
Характеристики и особености
Площ
130 дка
Съоръжения

Находки
амулети
огнища
монети
оръдия на труда
стени
прешлени
струпвания
хоросанови мазилки съдове
тухли
Особености
често се откриват находки,има богат извор
Вид и хронология
Вид
ОБЕКТ С НЕОПРЕДЕЛЕНА ФУНКЦИЯ
ОБЕКТ С НЕОПРЕДЕЛЕНА ФУНКЦИЯ
СЕЛИЩА И ГРАЖДАНСКИ ПОСТРОЙКИ

Хронология
Късноримска епоха
Ранноримска епоха
Античност

Културна принадлежност
провинциално римска
История на проучването
открит при теренни обхождания по сведения за намерени находки
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Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
15. Картон 0400168
Местоположение
С.ЛОЗИЦА, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
Описание на местоположение м. Междра
Локализация
43.61979725 N, 25.04161442 E
Публикации
Джонова, Д. АППО, с. 49
Характеристики и особености
Площ
68 дка
Съоръжения

Находки
Керамични
стени
керемиди
хоросанови мазилки монети
тухли
Вид и хронология
Вид
Хронология
ОБЕКТ С НЕОПРЕДЕЛЕНА ФУНКЦИЯ Ранноримска епоха
Селско имение, вила рустика
Античност
Културна принадлежност
провинциално римска
История на проучването
открит при теренни обхождания
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
16. Картон 0400169
Местоположение
С.МУСЕЛИЕВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
Описание на местоположение м. Камъка /Археологическа база/
Локализация
43.62714107 N, 24.85396298 E
Информация от музейните фондове
1203-1217,1327-1329,2807-2834, 3218-3227, 3347-3367
Публикации
Джамбазов, Н. Арх., 1968, кн. 2, с.54; Джамбазов, Н. ИАИ, ХХХIII, с. 21 Джонова, Д.
АППО, с. 50
Характеристики и особености
Площ
21 дка
Съоръжения Находки
Кремъчни
други
кремъчна конкреция със следи от обработка
отломък без вторична обработка
типологическо оръдие
ядро
Особености
Археологически проучвания
Вид и хронология
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Вид
Хронология
ДОБИВ НА КРЕМЪК, КВАРЦ Палеолит
Принадлежност към комплекс
палеолитни находища
История на проучването
открит при прокарване на път, археологически проучвания от Н. Джамбазов,
продължени от Н. Сираков и кол.
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
17. Картон 0400170
Местоположение
С.МУСЕЛИЕВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
Описание на местоположение м. Мореница
Локализация
43.62547568 N, 24.85343333 E
Публикации
Джамбазов, Н. Арх, 1968, кн. 2, с. 54; Джамбазов, Н. ИАИ, ХХХIII, с. 21; Джонова, Д.
АППО, с. 51
Характеристики и особености
Площ
25 дка
Съоръжения Находки
други
отломък без вторична обработка
съдове
ядро
Вид и хронология
Вид
Хронология
ОБЕКТ С НЕОПРЕДЕЛЕНА ФУНКЦИЯ Ранен енеолит
ОБЕКТ С НЕОПРЕДЕЛЕНА ФУНКЦИЯ Ранна бронзова епоха
Принадлежност към комплекс
палеолитни находища и праисторически селища
История на проучването
открит при теренни обхождания, археологически сондажи от Н. Джамбазов, Н.
Сираков и кол.
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
18. Картон 0400171
Местоположение
Описание на местоположение
Локализация
Публикации

С.МУСЕЛИЕВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
м. Мореница
43.62425287 N, 24.8546803 E
Джонова, Д. АППО, с. 51

Характеристики и особености
Площ

20 дка
Съоръжения Находки
други
кремъчна конкреция със следи от обработка
отломък без вторична обработка
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ядро
Вид и хронология
Вид
Хронология
ДОБИВ НА КРЕМЪК, КВАРЦ Палеолит
Принадлежност към комплекс
палеолитни находища
История на проучването
открит при обхождания, сондаж от Н. Джамбазов
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
19. Картон 0400172
Местоположение
Описание на местоположение
Локализация
Публикации

С.МУСЕЛИЕВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
южно от Мореница
43.61180208 N, 24.84741247 E
Джонова, Д. АППО, с. 51

Характеристики и особености
Площ

18 дка
Съоръжения Находки
Кремъчни
други
кремъчна конкреция със следи от обработка
ядро

Вид и хронология
Вид
Хронология
ДОБИВ НА КРЕМЪК, КВАРЦ Палеолит
Принадлежност към комплекс
кремъчни находища
История на проучването
открит при теренни обхождания
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
20. Картон 0400173
Местоположение
Описание на местоположение
Локализация
Публикации

С.ЧЕРКОВИЦА, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
м. Манастира (АСАМУС)
43.70721354 N, 24.81850529 E
1787, с.106, 5232, с.241, 7927, с.349 Джонова, Д. АППО, с. 66

Характеристики и особености
Площ

146 дка
Съоръжения
валове
огнища
ровове
стени
струпвания

Находки
Керамични
керемиди
монети
оръжия
съдове
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хоросанови мазилки тежести
тухли
Особености
място на античния Асамус, множество основи на сгради
Вид и хронология
Вид
Хронология
Град
Античност
КРЕПОСТИ
Късноримска епоха
ОБЕКТ С НЕОПРЕДЕЛЕНА ФУНКЦИЯ Късна античност
Принадлежност към комплекс
Никополски укрепления
Принадлежност към система
Дунавски лимес
Културна принадлежност
провинциално римска
История на проучването
посещаван от Шкорпил, регистриран при многократни обхождания
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
Доклади за Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКНто
21. Картон 0400174
Местоположение
Описание на местоположение
Локализация
Характеристики и особености
Площ

С.ЧЕРКОВИЦА, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
м. Манастира
43.70668767 N, 24.82995988 E
2 дка
Съоръжения Находки

Особености
могила без име, непосредствено до селото
Вид и хронология
Вид
Хронология
НЕКРОПОЛИ Античност
Културна принадлежност
тракийска
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
22. Картон 0400175
Местоположение
Описание на местоположение
Локализация
Публикации

С.АСЕНОВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
м. Късите ливади
43.52741597 N, 24.83878539 E
Джонова,Арх. пам. в Пл. окръг,1979,с.28

Характеристики и особености
Площ

70 дка
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Съоръжения Находки
Керамични
съдове
Особености
Бризо до река, в склона има богат извор
Вид и хронология
Вид
ОБЕКТ С НЕОПРЕДЕЛЕНА ФУНКЦИЯ
ОБЕКТ С НЕОПРЕДЕЛЕНА ФУНКЦИЯ
СЕЛИЩА И ГРАЖДАНСКИ ПОСТРОЙКИ

Хронология
Енеолит
Неолит
Праистория

История на проучването
открит при теренни обхождания
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
23. Картон 0400176
Местоположение
С.АСЕНОВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
Описание на местоположение м. Медна вода
Локализация
43.54541761 N, 24.86325286 E
Публикации
Джонова, Д. АППО, с. 28
Характеристики и особености
Площ
дка
Съоръжения Находки
Керамични
монети
съдове
тухли
Особености
над селището-дебел наносен пласт
Вид и хронология
Вид
Хронология
ОБЕКТ С НЕОПРЕДЕЛЕНА ФУНКЦИЯ
Късноримска епоха
СЕЛИЩА И ГРАЖДАНСКИ ПОСТРОЙКИ Античност
Културна принадлежност
провинциалноримска
История на проучването
открит при теренни обхождания през 1967 г.
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
24. Картон 0400177
Местоположение
С.АСЕНОВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
Описание на местоположение м. Пясъците
Локализация
43.53047624 N, 24.84061503 E
Публикации
Джонова, Д. АППО, с. 28

184/184

Характеристики и особености
Площ
45 дка
Съоръжения Находки
Керамични
керемиди
съдове
тухли
Вид и хронология
Вид
Хронология
ОБЕКТ С НЕОПРЕДЕЛЕНА ФУНКЦИЯ
Късноримска епоха
СЕЛИЩА И ГРАЖДАНСКИ ПОСТРОЙКИ Античност
Културна принадлежност
провинциалноримска
История на проучването
открит при теренни обхождания
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
25. Картон 0400178
Местоположение
С.АСЕНОВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
Описание на местоположение м. Късите ливади
Локализация
43.53898427 N, 24.85475356 E
Публикации
Джонова, Д., АППО, с. 28
Характеристики и особености
Площ
79 дка
Съоръжения Находки
Керамични
съдове
Вид и хронология
Вид
Хронология
ОБЕКТ С НЕОПРЕДЕЛЕНА ФУНКЦИЯ
Късно средновековие
СЕЛИЩА И ГРАЖДАНСКИ ПОСТРОЙКИ Втора българска държава
История на проучването
открит при теренни обхождания през 1967 г.
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
26. Картон 0400179
Местоположение
С.ДЕБОВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
Описание на местоположение северозападно, между Осъм и канала
Локализация
43.60354116 N, 24.8531899 E
Публикации
Джонова, Д. АППО, с. 43
Характеристики и особености
Площ
75 дка
Съоръжения Находки
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Керамични
керемиди
водопроводи
монети
мазилки
оръдия на труда
стени
съдове
тухли
Особености
Недалеч западно са унищожени две надгробни могили със зидани гробове
Вид и хронология
Вид
ОБЕКТ С НЕОПРЕДЕЛЕНА ФУНКЦИЯ
СЕЛИЩА И ГРАЖДАНСКИ ПОСТРОЙКИ
група могили

Хронология
Късноримска епоха
Античност
Ранноримска епоха

Културна принадлежност
провинциално римска
История на проучването
открит при теренни обхождания през 1967 г.
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
27. Картон 0400180
Местоположение
Описание на местоположение
Локализация
Характеристики и особености
Площ

С.ДЕБОВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
м. Герена
43.57832245 N, 24.89740289 E
1 дка
Съоръжения Находки

Особености
могила без име, вис. 3,20 м
Вид и хронология
Вид
Хронология
единична могила Античност
Културна принадлежност
тракийска
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
28. Картон 0400181
Местоположение
Описание на местоположение
Локализация
Характеристики и особености
Площ

С.ДЕБОВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
м. Голям медович
43.5663042 N, 24.88518439 E
1 дка
Съоръжения Находки

Особености
могила без име, вис. 4,15 м.
Вид и хронология
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Вид
Хронология
единична могила Античност
Културна принадлежност
тракийска
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
29. Картон 0400182
Местоположение
С.НОВАЧЕНЕ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
Описание на местоположение м Брестовец
Локализация
43.56414502 N, 24.96405066 E
Информация от музейните фондове
246-мраморна глава, 2021
Публикации
Джонова, Д. АППО, с. 53
Характеристики и особености
Площ
130 дка
Съоръжения

Находки
Керамични
дискове
водопроводи
керемиди
монети
стени
оръдия на труда
струпвания
хоросанови мазилки статуетки и скулптурни изображения
съдове
тухли
Особености
зидове са ограждали естествена могила в сев. част, откривани са бронзови и сребърни
монети
Вид и хронология
Вид
ВОДОПРОВОДИ
Крепости - убежища
СЕЛИЩА И ГРАЖДАНСКИ ПОСТРОЙКИ

Хронология
Късноримска епоха
Античност
Античност

Културна принадлежност
провинциално римска
История на проучването
известна от находки, регистрирана при теренни обхождания
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
30. Картон 0400183
Местоположение
С.НОВАЧЕНЕ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
Описание на местоположение м. Крива бара
Локализация
43.56218016 N, 24.95931867 E
Публикации
Джонова, Д. АППО, с. 53
Характеристики и особености
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Площ

70 дка
Съоръжения

Находки
Керамични
керемиди
стени
монети
хоросанови мазилки
съдове
тухли
Вид и хронология
Вид
Хронология
ОБЕКТ С НЕОПРЕДЕЛЕНА ФУНКЦИЯ
Късноримска епоха
СЕЛИЩА И ГРАЖДАНСКИ ПОСТРОЙКИ Античност
Културна принадлежност
провинциалноримска
История на проучването
открит при теренни обхождания
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
31. Картон 0400184
Местоположение
Описание на местоположение
Локализация
Публикации

С.НОВАЧЕНЕ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
м. Крива бара
43.5597529
24.96761294
Джонова, Д. АППО, с. 53

Характеристики и особености
Площ

8 дка
Съоръжения Находки
саркофази съдове

Особености
При изкопни работи са откривани гробове и съркофаг
Вид и хронология
Вид
Хронология
НЕКРОПОЛИ Античност
Плоски
Късноримска епоха
История на проучването
известен от находки, регистриран при обхождания
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
32. Картон 0400185
Местоположение
Описание на местоположение
Локализация
Характеристики и особености
Площ

С.НОВАЧЕНЕ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
сз от м. Сърбинец
43.55936761 N, 24.93948686 E
1 дка
Съоръжения Находки
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Особености
име - Тичова могила, вис. 3 м
Вид и хронология
Вид
Хронология
единична могила Античност
Културна принадлежност
тракийска
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
33. Картон 0400186
Местоположение
Описание на местоположение
Локализация
Характеристики и особености
Площ

С.НОВАЧЕНЕ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
м. Крива бара
43.55458982 N, 24.95469302 E
1 дка
Съоръжения Находки

Особености
могила без име, вис-3,50м
Вид и хронология
Вид
Хронология
единична могила Античност
Културна принадлежност
тракийска
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
34. Картон 0400187
Местоположение
Описание на местоположение
Локализация
Характеристики и особености
Площ

С.НОВАЧЕНЕ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
м. Крива бара, южно от антична селище
43.55543752 N, 24.96306704 E
1 дка
Съоръжения Находки

Особености
има- Драгьова могила, вис. 2,50 м, плосък некропол до нея
Вид и хронология
Вид
Хронология
Могилни Античност
Културна принадлежност
тракийска
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
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35. Картон 0400188
Местоположение
Описание на местоположение
Локализация
Характеристики и особености
Площ

С.НОВАЧЕНЕ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
м. Крива бара
43.55050527 N, 24.96195051 E
13 дка
Съоръжения Находки

Особености
могила без име, вис. 2,90 м
Вид и хронология
Вид
Хронология
Могилни Античност
Културна принадлежност
тракийска
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
36. Картон 0400189
Местоположение
Описание на местоположение
Локализация
Характеристики и особености
Площ

С.НОВАЧЕНЕ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
до стопански двор, източно от селото
43.54588093 N, 24.95115732 E
15 дка
Съоръжения Находки

Особености
могила без име, в стоп. двор, вис. 4,2 м
Вид и хронология
Вид
Хронология
Могилни Античност
Културна принадлежност
тракийска
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
37. Картон 0400190
Местоположение
Описание на местоположение
Локализация
Характеристики и особености
Площ
Особености

С.НОВАЧЕНЕ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
Остра могила
43.57250458 N, 24.95509178 E
1 дка
име- Остра могила вис- 1,50 м

Вид и хронология
Вид
Хронология
единична могила Античност
Културна принадлежност
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тракийска
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
38. Картон 0400191
Местоположение
С.АСЕНОВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
Локализация
43.53361289 N, 24.86132259 E
Характеристики и особености
Площ
1 дка
Особености
могила без име- вис 3 м.
Вид и хронология
Вид
Хронология
единична могила Античност
Културна принадлежност
тракийска
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
39. Картон 0400196
Местоположение
С.БАЦОВА МАХАЛА, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
Описание на местоположение м. Зигилийте
Локализация
43.48406058 N, 24.95102406 E
Публикации
Джонова, Д. АППО, с. 30
Характеристики и особености
Площ
255 дка
Съоръжения

Находки
Керамични
стени
керемиди
струпвания
съдове
хоросанови мазилки
тухли
Вид и хронология
Вид
Хронология
Могилни
Късноримска епоха
СЕЛИЩА И ГРАЖДАНСКИ ПОСТРОЙКИ Античност
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
40. Картон 0400197
Местоположение
Описание на местоположение
Локализация
Характеристики и особености
Площ
Вид и хронология

С.БАЦОВА МАХАЛА, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
м. Зигилийте
43.48167149 N, 24.94615933 E
2 дка
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Вид
Хронология
Могилни Античност
Културна принадлежност
тракийска
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
41. Картон 0400198
Местоположение
Описание на местоположение
Локализация
Характеристики и особености
Площ

С.БАЦОВА МАХАЛА, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
м. Зигилийте, до Ковачевия мост
43.48388503 N, 24.94228582 E
1 дка
Съоръжения Находки

Особености
източна от две безименни могили, вис. 1,60 м,диам. 30 м
Вид и хронология
Вид
Хронология
Могилни Античност
Културна принадлежност
тракийска
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
42. Картон 0400199
Местоположение
Описание на местоположение
Локализация
Характеристики и особености
Площ

С.БАЦОВА МАХАЛА, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
м. Зигилийте, до Ковачевия мост
43.4831398 N, 24.9441976 E
1 дка
Съоръжения Находки

Особености
западна от две безименни могили, вис 1,30 м
Вид и хронология
Вид
Хронология
Могилни Античност
Културна принадлежност
тракийска
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
43. Картон 0400200
Местоположение
Описание на местоположение
Локализация

С.БАЦОВА МАХАЛА, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
м. Добрев бряст
43.49796905 N, 24.95960582 E
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Характеристики и особености
Площ
Особености

1 дка
име - Семова могила, вис. 2 м

Вид и хронология
Вид
Хронология
единична могила Античност
Културна принадлежност
тракийска
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
44. Картон 0400201
Местоположение
Описание на местоположение
Локализация
Характеристики и особености
Площ
Особености

С.БАЦОВА МАХАЛА, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
м. Ковачевия мост
43.5003161 N, 24.97362835 E
1 дка
име - Станчова могила

Вид и хронология
Вид
Хронология
единична могила Античност
Културна принадлежност
тракийска
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
Автор
ПЕТЪР БЪНОВ
Проверил
МИЛКО АСПАРУХОВ
45. Картон 0400202
Местоположение
Описание на местоположение
Локализация
Характеристики и особености
Площ
Концентрация на находки
Групиране на находките
Особености
Мащаб на скица
Изготвил
Вид и хронология

С.БАЦОВА МАХАЛА, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
м. Ковачевия бряст
43.50282146 N, 24.97455401 E
1 дка

име - Могилата, северно от Станчова, вис. 1,20 м
1:5000
ПЕТЪР БЪНОВ
Дата на изработване
20.11.1992
Вид
Хронология
единична могила Античност

Културна принадлежност
тракийска
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
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Автор
Проверил

ПЕТЪР БЪНОВ
МИЛКО АСПАРУХОВ

46. Картон 10000614
Местоположение
ГР. НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
Описание на местоположение В профил (съвременно разкритие) на разширение по пътя Жернов-Никопол
Локализация
43.66616345 N, 24.85778415 E
Характеристики и особености
Площ
1 дка
Съоръжения Находки
Особености
Изкуствено отсечен от земекопна техника (багер) профил в подножието на хълм, в
който се срещат конкреции и артефакти. Профилът е подложен на постоянна ерозия,
което застрашава находките
Вид и хронология
Вид
Хронология
ДОБИВ НА КРЕМЪК, КВАРЦ Праистория
История на проучването
Издирване на археологически обекти през 2011 с ръководители M. Гюрова и С.
Иванова
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
47. Картон 10000615
Местоположение
ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
Описание на местоположение Али Коч баба
Локализация
43.69531439 N, 24.89136 E
Публикации
Biagi, P., E. Starnini 2011. First discovery of Balkan flint sources and workshops along the
course of the Danube river in Bulgaria. In Tomičić, Z. (ed.) Zbornik radova posvećenih
Korneliji Minichreiter, Zagreb: Institut za arheologiju, 69-83.
Характеристики и особености
Площ
1 дка
Съоръжения Находки
Кремъчни
Особености
Артефактите са върху склоново разкритие, използвано за пътека на стада кози, което
подлага находките на непрекъснато преместване
Вид и хронология
Вид
Хронология
ДОБИВ НА КРЕМЪК, КВАРЦ Праистория
История на проучването
Издирване на археологически обекти през 2011 с ръководители M. Гюрова и С.
Иванова
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
48. Картон 10002606
Римски крайдунавски път
Местоположение
ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН, България
Описание на местоположение Източно от гр. Никопол, в северната периферия на възвишението Табията
Локализация
43.70591472 N, 24.90294283 E; 43.71052867 N, 24.92736026 E; 43.71100883 N,
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24.92565625 E; 43.71050779 N, 24.92429881 E; 43.70791902 N, 24.91343933 E;
43.70710478 N, 24.9133238 E; 43.70562243 N, 24.91055117 E; 43.70558067 N,
24.9075186 E; 43.70624878 N, 24.90434162 E; 43.70827394 N, 24.94145448 E;
43.71132198 N, 24.93380086 E; 43.7108627 N, 24.93209684 E; 43.71132198 N,
24.92880434 E
Публикации
Джонова, Д. АППО, с. 52, № 302
Информация от други източници
Теренен обход през 2014 г.
Характеристики и особености
Площ
дка
Съоръжения Находки
настилки
Особености
В археологическата карта на Плевенски окръг е регистриран „римски път” източно от
Никопол, на протежение от около 4 км (Д. Митова-Джонова. Археологически
паметници в Плевенски окръг. София, 1979, 52, № 302). В ново (?) време по същото
трасе е прокаран път от Никопол за Белене – сега вече изоставен. Понастоящем той се
използва като черен път. В отделни участъци още личи настилка от дребни ломени
камъни и страничен бордюр, оформен с по-големи камъни. Пътят следва в крива
линия, предопределена от конфигурацията на местността. Трасиран е по тераса в
горната част от северния склон на възвишението Ерджиуванлък, на надморска
височина около 130 м, т. е. на около 110 м над коритото на р. Дунав и на отдалечение
150-250 м от речния бряг.
Вид и хронология
Вид Хронология
ПЪТ Късна античност
ПЪТ Римска епоха
Принадлежност към комплекс
Долнодунавски лимес
Принадлежност към система
Римска пътна система в Долна Мизия
Културна принадлежност
римска и късноантична култура
Опазване: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
49.
Карта 10002939
Обектът се намира в гр. Никопол, община Никопол. Обектът в гр. Никопол. Видът на обекта е кръстокуполната
църква "Св. св. Петър и Павел", строена през 13-14 век., позната като „Манастирчето“. Обектът е обявен за
археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
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Справка за регистрираните в НДА на НИНКН недвижими културни ценности
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202/202
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204/204

205/205
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Справка военни паметници в община Никопол от Областна администрация Плевен.
Уникален
Пореден
код (виж
Описание
номер
схема КИН)
гр. Никопол, Възпоменателна плоча на 56-те загинали в Балканските
войни 1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г. от
39
48
Никопол. Изградена е пред входната врата на банката през 1940 г.
Средствата и проекта - на банката. Черен мрамор.
гр. Никопол, Паметник, издигнат в чест на превземането на
40
49
никополската крепост от войските, начело с генерал лейтенант барон
Криденер на 3 и 4 юли 1877 г.
гр. Никопол, Паметник на руските офицери щабс-капитап Ал. Чут и
прапорщик Виктор Андреевски. Местността Баладжо. Изграден е по
50
проекти със средства на русите. Варовиков камък. Разрушен. Рускотурска война 1877 – 1878 г.
гр. Никопол, Паметник на майор Васил Н. Вончански от 20 пех. галицки
полк, загинал на 3 юли 1877 г. при превземането на никополската
41
51
крепост. Изграден е по проекти със средства на русите. Дялан камък.
Руско-турска война 1877 – 1878 г.
гр. Никопол, Паметник над братска могила на руските войници,
загинали при превземането на никополската крепост на 3-4 юли 1877 г.
29
52
Местността Дик баир. Камък и мазилка. Разрушен, останали са два
камъка без надпис. Руско-турска война 1877 – 1878 г.
с. Новачене, Паметник 12 подофицери и 74 редници, на загинали в
Балканските войни 1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1914 –
42
53
1918 г. Намира се до училището. Построен е през 1927 г. Изработен е от
врачански камък.
с. Дебово, Паметник на 38 загинали от селото. Надпис „На загиналите за
43
54
Родината храбреци от с. Дебово, Никополско през войните 1912 –1913
г., 1915 – 1918 г. Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира“.
44

55

с.Жернов, Паметен знак-възпоменателна чешма на загиналите във
войните през 1912-1913 г. и 1915-1918 г.

45

56

с.Санадиново, Военен паметник в памет на загиналите във войните
през 1912-1913 г.и 1915-1918 г.

46

57

с.Бацова махала, Военен паметник на загиналите във войните през
1912-1918 г. ; 1944-1945 г.

47

58

с.Лозица, Паметна плоча на загинали хора от с.Лозица във войните
1912-1918 г. и 1942-1945 г.

48

59

7

60

3

61

с. Муселиво, Паметник над братска могила на майор Егор Уваров, щабскапитан Платон Марковски от 17 пех. архангелогородски и щабскапитан Михаил Домонтович и подпоручик Сергей Яндовски от 18 пех.
вологодски полк -8 юли 1877 г.
с. Любеново, Паметник над братска могила на 1 офицер и 48 долни
чина от 123 пех. козловски полк, загинали при превземането на
Никопол - 3 юли 1877 г. Местността Пасището. Руско-турска война 1877
– 1878 г.
с. Въбел, Паметник на загинали в местността Ливец руски войници.
Разрушен

Type
Областна
администрация
Плевен
Областна
администрация
Плевен
Областна
администрация
Плевен
Областна
администрация
Плевен
Областна
администрация
Плевен
Областна
администрация
Плевен
Областна
администрация
Плевен
Областна
администрация
Плевен
Областна
администрация
Плевен
Областна
администрация
Плевен
Областна
администрация
Плевен
Областна
администрация
Плевен
Областна
администрация
Плевен
Областна
администрация
Плевен
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2. Приложение 2
Приложение 1. Източници на информация
Номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

Източник

Димитрова, П., Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година, Том 3, Книга 15 –
Плевен, Булгед ООД, София, 2012, ISBN 978-954-2997-30-6
Костова, М., К. Кръстева, Е. Белева, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година,
Том 1, Книга 1, Население по области, общини и население места, Булгед ООД, София, 2012, ISBN 978954-9689-67-6
Националния институт за недвижимо културно наследство
Община Никопол – Общински план за развитие 2014-2020
Попов, Д., Районите, областите и общините в Република България 2010, „Образование и Наука“ ЕАД,
София, 2012, ISSN 1312-8515
Попов, Д., Районите, областите и общините в Република България 2011, „Образование и Наука“ ЕАД,
София, 2013, ISSN 1312-8515
Попов, Д., Районите, областите и общините в Република България 2012, „Образование и Наука“ ЕАД,
София, 2014, ISSN 1312-8515
http://www.pleven-oblast.bg/section-143-programi_i_proekti.html
http://www.pleven-oblast.bg/subsection-505%E2%80%9Eobscha_strategiya_za_ustojchivo_teritorialno_razvitie_na_transgranichniya_region_rumyniya_
bylgariya%E2%80%9D_mis_etc_code_171.html
http://www.pleven-oblast.bg/subsection-510-proekt_po_opak.html
http://www.pleven-oblast.bg/subsection-506programa_za_mezhduregionalno_sytrudnichestvo_interreg_ivc_2007_2013.html
http://www.gispro.bg/oblast_pleven/
http://natura2000.moew.government.bg/Home/Natura2000ProtectedSites
http://eea.government.bg/zpo/bg/index_download.jsp
http://nkr.government.bg/app
http://www.bpva.org/bg/pages/vei-bg.html
http://www.brp.bg/nikopol_pravila.pdf
http://rzi-pleven.com/category/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8/
http://www.mon.bg/?go=page&pageId=8&subpageId=78
http://www.hramove.bg/
http://chitalishta.com/?act=regions
http://www.bgpost.bg/?cid=208&NewsId=450#01
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAAa
hUKEwjn_N6j0Z3HAhWFXBQKHT99Ak8&url=http%3A%2F%2Fnikopolbg.com%2Finc%2Fservice%2Fservice.download.file.php%3Ffid%3D759&ei=wyLIVaePL4W5Ub_6ifgE&usg=AF
QjCNHyNhPxCrhmce6yhSAEX1jc02DgJw&bvm=bv.99804247,d.d24
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjABa
hUKEwjn_N6j0Z3HAhWFXBQKHT99Ak8&url=http%3A%2F%2Fnikopolbg.com%2Finc%2Fservice%2Fservice.download.file.php%3Ffid%3D529&ei=wyLIVaePL4W5Ub_6ifgE&usg=AF
QjCNFMn4kp-faWvc_vN2Q3A57oaZgjjg&bvm=bv.99804247,d.d24
http://mpes.government.bg/Pages/Registers/sports_objects.aspx
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1226920
Задание за изработване на ОУПО Никопол
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCoQFjABahUKEwiPlfKVmrT
HAhVCWxoKHW1BA5I&url=http%3A%2F%2Fwww.nikopolbg.com%2Fassets%2Fkultura%2Fkulturen_kalendar_2014.doc&ei=_PfTVY-nLsK2ae2CjZAJ&usg=AFQjCNG1_6U3Ob4PTtHdkSqDWSIfz168w&bvm=bv.99804247,d.bGQ&cad=rja
http://www.bgregio.eu/media/files/Programirane%20&%20ocenka/Programirane%2020142020/NKPR%20proekt.pdf
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAAa
hUKEwj31pLqjrzHAhXKiRoKHZlOCD8&url=http%3A%2F%2Fnikopolbg.com%2Fassets%2Fproekti%2Frsuo%2Fprezentaciq.ppt&ei=1h3YVfeTCMqTapmdofgD&usg=AFQjCNGRf58
vOj8Xl4HcDKHgCU-JijBycg
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31
32
33
34
35
36
37
38
39

http://predavatel.com/bg/karta/tv_networks
http://tourism.egov.bg/registers/Register.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.bd-dunav.org/content/Zoni-za-zashtita-na-piteyni-vodi-ot-povarhnostni-vodni-tela-40/
http://www.bd-dunav.org/content/registri/resursi-na-podzemnite-vodni-tela/
http://www.bd-dunav.org/content/registri/resursi-na-podzemnite-vodni-tela/
http://www.bd-dunav.org/content/registri/saorajeniia-za-mineralna-voda/
http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/upravlenie-na-riska-ot-navodneniia/
http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/upravlenie-na-riska-ot-navodneniia/rayoni-sasznachitelen-potencialen-risk-ot-navodneniia/
http://pleven-oblast.bg/assets/Dokumenti/Register-voenni.doc
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ПРАВИЛАТА И НОРМАТИВИТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОУПО НИКОПОЛ - ПРИЛОЖЕНИЕ 3: СПИСЪК НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ЗОНИ И ПОПАДАЩИТЕ В ТЯХ ИМОТИ
5
6
Устройствени зони
Параметри

7

Етажност

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Плътност
в%

Номер на
устройствената зона

4

3

Кинт

2

8

Описание на устройствената зона

ЕКАТТЕ 12365 - землището на с. Въбел

12365/1/Жм

Територията на с. Въбел с разширение имоти с номера: 0.7;
0.8; 0.9; 0.32; 0.33; 0.36; 0.572; 49.7; 51.6; 201.3; 201.4; 201.5; от 20 до 60
201.6; части от имот - 204.16; 204.20; 204.21;

от 0,5 до 1,2

от 40 до 60

до 10м (3 ет.)

12365/1/Пп

0.43; 0.44; 0.45; 0.99; 1.2; 1.9; 1.47; 1.49; 1.50; 1.51; 1.52;
1.53; 1.54; 1.55; 1.56; 1.57; 1.60; 1.61; 1.62; 1.63;

от 40 до 80

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

12365/2/Пп

0.34;

от 40 до 80

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

12365/3/Пп

260.1; 260.2; 260.3; 260.4; 260.5; 260.6;

от 40 до 80

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

12365/4/Пп

части от имот - 0.38; 204.37; 204.38; 256.1; 256.2; 256.3;
256.8; 256.9; 256.10; 256.11; 256.12; 256.13; 256.14; 256.15;
256.16; 256.17; 257.1; 257.2; 257.3; 257.4; 257.5; 257.6;
257.7; 257.8; 257.9; 257.11; 257.12; 257.13; 257.14; 257.15;
от 40 до 80
257.16; 257.17; 257.18; 261.1; 261.2; 261.4; 261.5; 261.6;
261.7; 261.8; 261.9; 261.10; 261.11; 261.12; 261.13; 261.14;
262.1; 262.2; 262.3; 262.4; 262.5; 262.6; 262.12; 263.1; 263.2;
263.3; 263.4; 264.1; 264.2; 264.3; 264.4; 264.5; 264.6; 264.7;
264.8;

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина. Състои се
предимно от жилищни сгради, като се допуска изграждане на административни и делови
сгради, хотели, научни и учебни заведения, обекти на социалната инфраструктура, културата,
търговията, услугите, подземни и етажни паркинги и гаражи, търговско-складови и безвредни
производства, обекти на инженерната инфраструктура и други
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.

Етажност

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Кинт

Номер на
устройствената зона

Плътност
в%

Устройствени зони
Параметри
Описание на устройствената зона

12365/133/ЗЗдоп

45.1; 45.2; 45.3; 45.4; 45.5; 45.6; 45.7; 45.8; 46.1; 46.2; 46.3;
46.4; 46.5; 46.6; 46.7; 46.8; 46.9; 46.10; 46.11; 46.12; 46.13;
46.14; 46.15; 46.16; 46.17; 46.18; 46.19; 46.20; 201.1; 201.2;

от 20 до 60

от 0,5 до 1,2

от 40 до 60

Етажност

Мин.
озел.
Площ в %

Кинт

Номер на територията Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната територия
с устройствен режим

Плътност
в%

Територии с устройствен режим
Параметри

до 10м (3 ет.)

12365/135/Пп

0.51;

от 40 до 80

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

12365/136/Пп

0.47; 0.48; 0.49;

от 40 до 80

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

12365/156/Пп

0.70; 0.78;

от 40 до 80

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

12365/170/Пп

0.96;

от 40 до 80

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

Описание на територията с устройствен режим

Земеделска територия с допустима промяна на предназначението. Разрешава се промяна на
предназначението й в територия с режим жилищна устройствена зона с преобладаващо
застрояване с малка височина. Състои се предимно от жилищни сгради, като се допуска
изграждане на административни и делови сгради, хотели, научни и учебни заведения, обекти на
социалната инфраструктура, културата, търговията, услугите, подземни и етажни паркинги и
гаражи, търговско-складови и безвредни производства, обекти на инженерната инфраструктура
и други. Прецизирането на параметрите на застрояване и промяната на предназначението се
допуска след одобрение от ОЕСУТ.
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.

Кинт

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Плътност
в%

Номер на
устройствената зона

Етажност

Устройствени зони
Параметри

12365/171/Пп

0.114;

от 40 до 80

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

12365/184/Пп

0.29;

от 40 до 80

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

12365/188/Пп

0.118;

от 40 до 80

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

12365/154/Оз

12365/131/Ткин

0.19; 204.1;

0.134;

до 10

-

до 0.1

-

от 90

-

Описание на устройствената зона
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.

до 4м (1 ет.)

Устройствена зона за озеленяване, паркове и градини. Допуска се разполагане на малки покрити
обслужващи обекти (кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри, за художествени и хоби
дейности) и открити обекти за културни развлечения и забави (концертни естради, летни
амфитеатри, атракциони, изложбени площи и спортни съоръжения), както и преместваеми
търговски обекти (до 1 на сто от територията на паркове с площ над 3 ха и до 2 на сто от
територията на паркове и градини с площ до 3 ха), които не нарушават екологичните,
рекреационните и естетичните качества на озеленените площи и са предвидени в одобрения
ПУП на парка.

-

За територии с режим "А" на археологически обекти се допуска използването на земята като
пасище. За територии с режим "Б" на археологически обекти се дупуска плитка оран до 0.25 м.
За територии с режим "В" на археологически обекти се допуска селскостопанска дейност при
условията на чл. 18 от ЗПКМ. За територии с режим "Г" на археологически обекти се разрешават
благоустройствени, строителни, селскостопански и мелиоративни и други, като тези свързани с
изкопни работи се съгласуват с органите, които следят за опазване на културно-историческото
наследство при условията и по реда на ЗПКМ.

Кинт

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Плътност
в%

Номер на
устройствената зона

Етажност

Устройствени зони
Параметри
Описание на устройствената зона

0.52; 0.55; части от имот - 71.28; 78.1; 78.2; 78.3; 78.4; 78.5;
78.6; 78.7; 78.8; 78.9; 78.11; 78.12; 78.13; 78.14; 78.17; 78.18;
12365/137/Терени за т 78.19; 78.20; 78.21; 78.22; 78.23; 78.24; 78.25; 78.26; 78.27; 78.28; 78.29; 78.30; 78.31; 78.32; 78.33; 78.34; 79.1; 79.2;
79.3; 79.4; 79.5;

-

-

-

Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура (Летище) - параметрите се определят в
ПУП допуснат и одобрен според нормативната уредба и според спецификите на обектите.

12365/169-1/Терени за 204.10;

-

-

-

-

За съоръжения на технчиеската инфраструктура - параметрите се определят в ПУП допуснат и
одобрен според нормативната уредба и според спецификите на обектите.

12365/999/Терени за т 0.5;
12365/999/Терени за т 0.20;
12365/999/Терени за т 0.140;
12365/999/Терени за т 65.14; 65.16; 65.18; 65.20;
12365/999/Терени за т 65.22;
12365/999/Терени за т 65.23;

-

-

-

-

Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура

Етажност

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Кинт

Номер на
устройствената зона

Плътност
в%

Устройствени зони
Параметри
Описание на устройствената зона

ЕКАТТЕ 20314 - землището на с. Дебово

20314/1/Жм

20314/1/Пп

Територията на с. Дебово с разширение имоти с номера:
0.12; 0.13; 0.14; 0.16; 0.17; 0.78; 0.79; 0.80; 0.554; 0.555;
231.1;

от 20 до 60

72.29; 224.1; 224.2; 250.2; 250.3; 250.5; 292.1; части от имот от 40 до 80
294.1; 295.1; 296.2; 296.3; 296.4; 297.1; части от имот - 375.1;

от 0,5 до 1,2

от 1,0 до 2,5

от 40 до 60

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина. Състои се
предимно от жилищни сгради, като се допуска изграждане на административни и делови
сгради, хотели, научни и учебни заведения, обекти на социалната инфраструктура, културата,
търговията, услугите, подземни и етажни паркинги и гаражи, търговско-складови и безвредни
производства, обекти на инженерната инфраструктура и други

до 10м (3 ет.)

Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.

Етажност

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Кинт

Номер на
устройствената зона

Плътност
в%

Устройствени зони
Параметри
Описание на устройствената зона

20314/256/ЗЗдоп

220.1;

от 20 до 60

от 0,5 до 1,2

от 40 до 60

Етажност

Мин.
озел.
Площ в
%

Кинт

Номер на територията Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната територия
с устройствен режим

Плътност
в%

Територии с устройствен режим
Параметри

до 10м (3 ет.)

20314/257/Пп

95.1; 95.2; 95.3; 95.4; 95.5; 95.6; 95.7; 95.8; 95.9; 95.10; 95.11;
от 40 до 80
95.12; 95.13; 95.14; 95.15; 95.16; 95.17; 95.18;

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

20314/269/Пп

280.2;

от 40 до 80

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

20314/272/Пп

0.81;

от 40 до 80

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

20314/291/Пп

368.2; 368.3;

от 40 до 80

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

Описание на територията с устройствен режим

Земеделска територия с допустима промяна на предназначението. Разрешава се промяна на
предназначението й в територия с режим жилищна устройствена зона с преобладаващо
застрояване с малка височина. Състои се предимно от жилищни сгради, като се допуска
изграждане на административни и делови сгради, хотели, научни и учебни заведения, обекти на
социалната инфраструктура, културата, търговията, услугите, подземни и етажни паркинги и
гаражи, търговско-складови и безвредни производства, обекти на инженерната инфраструктура
и други. Прецизирането на параметрите на застрояване и промяната на предназначението се
допуска след одобрение от ОЕСУТ.
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.

Кинт

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Плътност
в%

Номер на
устройствената зона

Етажност

Устройствени зони
Параметри
Описание на устройствената зона

до 10

до 0.1

от 90

до 4м (1 ет.)

Устройствена зона за озеленяване, паркове и градини. Допуска се разполагане на малки покрити
обслужващи обекти (кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри, за художествени и хоби
дейности) и открити обекти за културни развлечения и забави (концертни естради, летни
амфитеатри, атракциони, изложбени площи и спортни съоръжения), както и преместваеми
търговски обекти (до 1 на сто от територията на паркове с площ над 3 ха и до 2 на сто от
територията на паркове и градини с площ до 3 ха), които не нарушават екологичните,
рекреационните и естетичните качества на озеленените площи и са предвидени в одобрения
ПУП на парка.

20314/255-1/Терени за 5.18;

-

-

-

-

За съоръжения на технчиеската инфраструктура - параметрите се определят в ПУП допуснат и
одобрен според нормативната уредба и според спецификите на обектите.

20314/999/Терени за т 247.1;
20314/999/Терени за т 262.2;
20314/999/Терени за т 302.1;
20314/999/Терени за т 371.1;

-

-

-

-

Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура

20314/290/Оз

329.1;

Етажност

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Кинт

Номер на
устройствената зона

Плътност
в%

Устройствени зони
Параметри
Описание на устройствената зона

ЕКАТТЕ 23193 - землището на с. Драгаш Войвода

23193-1/1/Жм

23193/1/Пп

Територията на с. Драгаш Войвода;

0.230; 0.231; 0.316; 0.325; 111.1; 112.1; 112.2; 112.3; 112.4;
112.5; 112.6; 112.8; 112.9; 112.10; 112.11; 112.12; 113.2;
113.3; 113.4; 113.7; 113.8; 113.10; 113.11; 113.12; 113.13;

от 20 до 60

от 40 до 80

от 0,5 до 1,2

от 1,0 до 2,5

от 40 до 60

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина. Състои се
предимно от жилищни сгради, като се допуска изграждане на административни и делови
сгради, хотели, научни и учебни заведения, обекти на социалната инфраструктура, културата,
търговията, услугите, подземни и етажни паркинги и гаражи, търговско-складови и безвредни
производства, обекти на инженерната инфраструктура и други

до 10м (3 ет.)

Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.

23193-2/1/Пп

Кинт

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Плътност
в%

Номер на
устройствената зона

Етажност

Устройствени зони
Параметри
Описание на устройствената зона

Селищно образувание 23193-2 в землището на с. Драгаш Войвода
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
части от имот - 0.196; части от имот - 0.214; части от имот складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
0.219; части от имот - 0.245; 0.305; 0.306; 0.311; 164.1; 164.2;
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
164.3; 164.4; 164.5; 164.6; 164.7; 164.8; 164.9; 165.1; 165.2;
от 40 до 80
от 1,0 до 2,5
от 20 до 40
до 10м (3 ет.) обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
165.3; 165.4; 165.5; 165.6; 165.7; 165.8; 165.9; 165.10; 166.1;
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
166.2; 166.3; 166.4; 166.5; 166.6; 167.1; 167.2; 167.3; 167.4;
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
168.1; 168.2; 168.3; 168.4; 168.5; 168.7;
инсталации.

23193/119/ЗЗзаб

23193/44/Ок

131.6; 131.1;

95.1;

-

до 30

Мин.
озел.
Площ в
%

Кинт

Плътност
в%

Номер на територията Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната територия
с устройствен режим

-

до 1,5

Етажност

Територии с устройствен режим
Параметри

-

от 50

Описание на територията с устройствен режим

-

Земеделски земи със забрана за промяна на предназначението.

до 15м (5 ет.)

Устройствена зона за рекреационни дейности с преобладаващи курортни функции. В границите
им се допуска изграждане на: курортни обекти за настаняване, жилищни сгради за постоянно
обитаване, в т. ч. за настаняване на курортисти, сгради за общественообслужващи дейности,
спортни и рекреационни обекти и съоръжения, курортни паркове и други озеленени площи за
широко обществено ползване, обекти на транспорта и движението, обекти и съоръжения за
стопанско и инфраструктурно обслужване.

до 10

до 0.1

от 90

до 4м (1 ет.)

Устройствена зона за озеленяване, паркове и градини. Допуска се разполагане на малки покрити
обслужващи обекти (кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри, за художествени и хоби
дейности) и открити обекти за културни развлечения и забави (концертни естради, летни
амфитеатри, атракциони, изложбени площи и спортни съоръжения), както и преместваеми
търговски обекти (до 1 на сто от територията на паркове с площ над 3 ха и до 2 на сто от
територията на паркове и градини с площ до 3 ха), които не нарушават екологичните,
рекреационните и естетичните качества на озеленените площи и са предвидени в одобрения
ПУП на парка.

23193/15/Терени за тех1.1; 2.1; 4.12; 8.1; 12.5; 13.1; 14.1;

-

-

-

-

За съоръжения на технчиеската инфраструктура - параметрите се определят в ПУП допуснат и
одобрен според нормативната уредба и според спецификите на обектите.

23193/76/Терени за тех0.447;

-

-

-

-

За съоръжения на технчиеската инфраструктура - параметрите се определят в ПУП допуснат и
одобрен според нормативната уредба и според спецификите на обектите.

23193/100-1/Терени за 114.29;

-

-

-

-

За съоръжения на технчиеската инфраструктура - параметрите се определят в ПУП допуснат и
одобрен според нормативната уредба и според спецификите на обектите.

23193/103/Терени за т 0.416; 0.479;

-

-

-

-

За съоръжения на технчиеската инфраструктура - параметрите се определят в ПУП допуснат и
одобрен според нормативната уредба и според спецификите на обектите.

23193/99/Оз

114.15; 114.24; части от имот - 120.3;

23193/999/Терени за т 0.270;

-

Кинт

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Плътност
в%

Номер на
устройствената зона

Етажност

Устройствени зони
Параметри

-

-

-

Описание на устройствената зона
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура

Кинт

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Плътност
в%

Номер на
устройствената зона

Етажност

Устройствени зони
Параметри
Описание на устройствената зона

ЕКАТТЕ 27019 - землището на с. Евлогиево

27019/1/Жм

Територията на с. Евлогиево;

от 20 до 60

от 0,5 до 1,2

от 40 до 60

до 10м (3 ет.)

Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина. Състои се
предимно от жилищни сгради, като се допуска изграждане на административни и делови
сгради, хотели, научни и учебни заведения, обекти на социалната инфраструктура, културата,
търговията, услугите, подземни и етажни паркинги и гаражи, търговско-складови и безвредни
производства, обекти на инженерната инфраструктура и други

27019/999/Терени за т части от имот - 0.6;
27019/999/Терени за т 71.15;

-

Мин.
озел.
Площ в
%

Кинт

Плътност
в%

Номер на територията Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната територия
с устройствен режим

Етажност

Територии с устройствен режим
Параметри

-

-

-

Описание на територията с устройствен режим
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура

Етажност

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Кинт

Номер на
устройствената зона

Плътност
в%

Устройствени зони
Параметри
Описание на устройствената зона

ЕКАТТЕ 29310 - землището на с. Жернов

29310/1/Жм

Територията на с. Жернов;

от 20 до 60

от 0,5 до 1,2

от 40 до 60

до 10м (3 ет.)

Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина. Състои се
предимно от жилищни сгради, като се допуска изграждане на административни и делови
сгради, хотели, научни и учебни заведения, обекти на социалната инфраструктура, културата,
търговията, услугите, подземни и етажни паркинги и гаражи, търговско-складови и безвредни
производства, обекти на инженерната инфраструктура и други

29310/1/Пп

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13;
1.15; 1.16; 1.17; 1.18; 1.19; 1.20; 1.21; 1.22; 1.23; 1.24; 1.25;
1.26; 1.27; 1.28; 1.29; 1.30; 1.32; 1.33; 1.35; 67.108; части от
имот - 68.96;

от 40 до 80

Кинт

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Плътност
в%

Номер на
устройствената зона

от 1,0 до 2,5

Етажност

Устройствени зони
Параметри

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

Описание на устройствената зона
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.

29310/127/Оз

43.18; части от имот - 43.19;

до 10

Мин.
озел.
Площ в
%

Кинт

Плътност
в%

Номер на територията Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната територия
с устройствен режим

до 0.1

Етажност

Територии с устройствен режим
Параметри

от 90

Описание на територията с устройствен режим

до 4м (1 ет.)

Устройствена зона за озеленяване, паркове и градини. Допуска се разполагане на малки покрити
обслужващи обекти (кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри, за художествени и хоби
дейности) и открити обекти за културни развлечения и забави (концертни естради, летни
амфитеатри, атракциони, изложбени площи и спортни съоръжения), както и преместваеми
търговски обекти (до 1 на сто от територията на паркове с площ над 3 ха и до 2 на сто от
територията на паркове и градини с площ до 3 ха), които не нарушават екологичните,
рекреационните и естетичните качества на озеленените площи и са предвидени в одобрения
ПУП на парка.

от 20 до 60

от 0,5 до 1,2

от 40 до 60

до 10м (3 ет.)

Земеделска територия с допустима промяна на предназначението. Разрешава се промяна на
предназначението й в територия с режим жилищна устройствена зона с преобладаващо
застрояване с малка височина. Състои се предимно от жилищни сгради, като се допуска
изграждане на административни и делови сгради, хотели, научни и учебни заведения, обекти на
социалната инфраструктура, културата, търговията, услугите, подземни и етажни паркинги и
гаражи, търговско-складови и безвредни производства, обекти на инженерната инфраструктура
и други. Прецизирането на параметрите на застрояване и промяната на предназначението се
допуска след одобрение от ОЕСУТ.

29310/145/Терени за т 57.52; 69.80;

-

-

-

-

За съоръжения на технчиеската инфраструктура - параметрите се определят в ПУП допуснат и
одобрен според нормативната уредба и според спецификите на обектите.

29310/999/Терени за т 59.60;

-

-

-

-

Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура

29310/166/ЗЗдоп

29.2; 29.3; 29.4; 29.20; 29.21; 29.22; 29.23; 29.24; 29.25;
29.26; 29.30; 29.32; 29.33; 29.34; 51.92; 68.95;

Етажност

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Кинт

Номер на
устройствената зона

Плътност
в%

Устройствени зони
Параметри
Описание на устройствената зона

Етажност

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Кинт

Номер на
устройствената зона

Плътност
в%

Устройствени зони
Параметри
Описание на устройствената зона

ЕКАТТЕ 02957 - землището на с. Бацова Махала

2957/1/Жм

Територията на с. Бацова Махала;

2957/1/Пп

части от имот - 0.81; 77.2; 77.3; 77.4; 77.5; 77.6; 77.7; 77.8;
77.9; 77.10; 77.11; 77.12; 77.13; 77.14; 77.15; 77.16; 77.17;
77.18; 77.19; 77.20; 77.21; 77.22; 77.23; 77.24; 77.25; 77.26;
77.27; 77.28; 77.29; 77.30; 77.31; 77.32; 77.33; 77.34; 77.35;
77.36; 77.37; 77.38; 77.39; 77.40; 77.41; 77.42; 77.43; 77.45;
77.46; 77.47; 77.48; 77.49; 77.50; 77.51; 77.52; 77.53; 77.54;
77.55; 77.56; 77.57; 77.58; 77.59; 77.60; 77.61; 77.62; 77.63;
77.64; 77.65; 77.66; 77.67;

от 20 до 60

от 40 до 80

от 0,5 до 1,2

от 1,0 до 2,5

от 40 до 60

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина. Състои се
предимно от жилищни сгради, като се допуска изграждане на административни и делови
сгради, хотели, научни и учебни заведения, обекти на социалната инфраструктура, културата,
търговията, услугите, подземни и етажни паркинги и гаражи, търговско-складови и безвредни
производства, обекти на инженерната инфраструктура и други

до 10м (3 ет.)

Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.

2957/486/Пп

2957/480/Оз

77.70;

13.46;

от 40 до 80

до 10

от 1,0 до 2,5

до 0.1

от 20 до 40

от 90

Етажност

Мин.
озел.
Площ в
%

Кинт

Номер на територията Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната територия
с устройствен режим

Плътност
в%

Територии с устройствен режим
Параметри
Описание на територията с устройствен режим

до 10м (3 ет.)

Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.

до 4м (1 ет.)

Устройствена зона за озеленяване, паркове и градини. Допуска се разполагане на малки покрити
обслужващи обекти (кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри, за художествени и хоби
дейности) и открити обекти за културни развлечения и забави (концертни естради, летни
амфитеатри, атракциони, изложбени площи и спортни съоръжения), както и преместваеми
търговски обекти (до 1 на сто от територията на паркове с площ над 3 ха и до 2 на сто от
територията на паркове и градини с площ до 3 ха), които не нарушават екологичните,
рекреационните и естетичните качества на озеленените площи и са предвидени в одобрения
ПУП на парка.

2957/479/ЗЗдоп

части от имот - 0.5; части от имот - 0.109; 15.12; 15.14; 15.25;
от 20 до 60
15.26; 15.31; 15.32;

Кинт

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Плътност
в%

Номер на
устройствената зона

Етажност

Устройствени зони
Параметри
Описание на устройствената зона

от 0,5 до 1,2

от 40 до 60

до 10м (3 ет.)

Земеделска територия с допустима промяна на предназначението. Разрешава се промяна на
предназначението й в територия с режим жилищна устройствена зона с преобладаващо
застрояване с малка височина. Състои се предимно от жилищни сгради, като се допуска
изграждане на административни и делови сгради, хотели, научни и учебни заведения, обекти на
социалната инфраструктура, културата, търговията, услугите, подземни и етажни паркинги и
гаражи, търговско-складови и безвредни производства, обекти на инженерната инфраструктура
и други. Прецизирането на параметрите на застрояване и промяната на предназначението се
допуска след одобрение от ОЕСУТ.

2957/484/Терени за тех0.98;

-

-

-

-

За съоръжения на технчиеската инфраструктура - параметрите се определят в ПУП допуснат и
одобрен според нормативната уредба и според спецификите на обектите.

2957/487/Терени за тех0.92;

-

-

-

-

За съоръжения на технчиеската инфраструктура - параметрите се определят в ПУП допуснат и
одобрен според нормативната уредба и според спецификите на обектите.

2957/491/Терени за тех0.89; 0.112; 0.113;

-

-

-

-

За съоръжения на технчиеската инфраструктура - параметрите се определят в ПУП допуснат и
одобрен според нормативната уредба и според спецификите на обектите.

2957/999/Терени за тр 0.44;
2957/999/Терени за тр 0.91;

-

-

-

-

Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура

Етажност

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Кинт

Номер на
устройствената зона

Плътност
в%

Устройствени зони
Параметри
Описание на устройствената зона

ЕКАТТЕ 44152 - землището на с. Лозица

44152/1/Жм

Територията на с. Лозица;

от 20 до 60

44152/1/Пп

0.352; 0.554; части от имот - 0.559; 128.2; 290.1; 290.3; 290.4;
290.5; 290.6; 290.200; 290.218; 290.219; 290.227; 290.244;
290.247; 290.318; 291.3; 291.7; 291.9; 291.10; 291.12; 291.13;
291.15; 291.17; 291.201; 291.203; 291.204; 291.208; 291.221;
от 40 до 80
291.228; 291.236; 291.253; 291.276; 292.2; 292.3; 292.9;
292.10; 292.11; 292.12; 292.14; 292.202; 292.206; 292.207;
292.209; 292.222; 292.225; 292.237; 292.238; 292.241;
292.242; 292.254;

от 0,5 до 1,2

от 1,0 до 2,5

от 40 до 60

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина. Състои се
предимно от жилищни сгради, като се допуска изграждане на административни и делови
сгради, хотели, научни и учебни заведения, обекти на социалната инфраструктура, културата,
търговията, услугите, подземни и етажни паркинги и гаражи, търговско-складови и безвредни
производства, обекти на инженерната инфраструктура и други

до 10м (3 ет.)

Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.

Кинт

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Плътност
в%

Номер на
устройствената зона

Етажност

Устройствени зони
Параметри
Описание на устройствената зона

Мин.
озел.
Площ в
%

Кинт

Плътност
в%

Номер на територията Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната територия
с устройствен режим

Етажност

Територии с устройствен режим
Параметри

44152/248/Пп

25.2;

от 40 до 80

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

44152/249/Пп

25.3; 25.4;

от 40 до 80

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

44152/250/Пп

185.4;

от 40 до 80

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

44152/250-1/ЗЗзаб

185.2; 185.3;

-

-

-

-

44152/267/Оз

части от имот - 83.7; 83.9;

44152/999/Терени за т 0.382;
44152/999/Терени за т 0.486;
44152/999/Терени за т 0.558;

Описание на територията с устройствен режим
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.
Земеделски земи със забрана за промяна на предназначението.

до 10

до 0.1

от 90

до 4м (1 ет.)

Устройствена зона за озеленяване, паркове и градини. Допуска се разполагане на малки покрити
обслужващи обекти (кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри, за художествени и хоби
дейности) и открити обекти за културни развлечения и забави (концертни естради, летни
амфитеатри, атракциони, изложбени площи и спортни съоръжения), както и преместваеми
търговски обекти (до 1 на сто от територията на паркове с площ над 3 ха и до 2 на сто от
територията на паркове и градини с площ до 3 ха), които не нарушават екологичните,
рекреационните и естетичните качества на озеленените площи и са предвидени в одобрения
ПУП на парка.

-

-

-

-

Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура

Етажност

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Кинт

Номер на
устройствената зона

Плътност
в%

Устройствени зони
Параметри
Описание на устройствената зона

Етажност

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Кинт

Номер на
устройствената зона

Плътност
в%

Устройствени зони
Параметри
Описание на устройствената зона

ЕКАТТЕ 44536 - землището на с. Любеново

44536/1/Жм

Територията на с. Любеново;

от 20 до 60

от 0,5 до 1,2

от 40 до 60

до 10м (3 ет.)

44536/1/Пп

части от имот - 0.2; 0.20; 0.51; 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7;
1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18;
от 40 до 80
1.19; 1.20; 1.21; 1.22; 1.23; 1.36; 1.39; 1.40; 1.41; 2.1; 2.2; 2.3;
2.4; 2.5; 2.6; 72.1; 72.2; 72.3; 73.25;

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

44536/2/Пп

0.121; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.12; 3.13; 3.14; части от
от 40 до 80
имот - 122.8;

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина. Състои се
предимно от жилищни сгради, като се допуска изграждане на административни и делови
сгради, хотели, научни и учебни заведения, обекти на социалната инфраструктура, културата,
търговията, услугите, подземни и етажни паркинги и гаражи, търговско-складови и безвредни
производства, обекти на инженерната инфраструктура и други
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.

44536/213/Пп

63.17;

от 40 до 80

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

Етажност

Мин.
озел.
Площ в
%

Кинт

Номер на територията Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната територия
с устройствен режим

Плътност
в%

Територии с устройствен режим
Параметри

до 10м (3 ет.)

Описание на територията с устройствен режим
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.

44536/239/Оз

44536/241/Оз

44536/243/ЗЗдоп

44536/244/ЗЗдоп

0.95;

части от имот - 0.108; 0.110;

77.3; 77.4; 77.5; 77.6; 77.7; 77.8; 77.9;

125.1; 125.2; 125.3; 125.4; 125.5; 125.6; 125.7; 125.8;

44536/216/Твр
74.41;
44536/217/Твр
74.37;
44536/999/Терени за т 0.40;
44536/999/Терени за т 0.45;

до 10

до 10

от 20 до 60

Кинт

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Плътност
в%

Номер на
устройствената зона

до 0.1

до 0.1

от 0,5 до 1,2

Етажност

Устройствени зони
Параметри

от 90

от 90

от 40 до 60

Описание на устройствената зона

до 4м (1 ет.)

Устройствена зона за озеленяване, паркове и градини. Допуска се разполагане на малки покрити
обслужващи обекти (кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри, за художествени и хоби
дейности) и открити обекти за културни развлечения и забави (концертни естради, летни
амфитеатри, атракциони, изложбени площи и спортни съоръжения), както и преместваеми
търговски обекти (до 1 на сто от територията на паркове с площ над 3 ха и до 2 на сто от
територията на паркове и градини с площ до 3 ха), които не нарушават екологичните,
рекреационните и естетичните качества на озеленените площи и са предвидени в одобрения
ПУП на парка.

до 4м (1 ет.)

Устройствена зона за озеленяване, паркове и градини. Допуска се разполагане на малки покрити
обслужващи обекти (кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри, за художествени и хоби
дейности) и открити обекти за културни развлечения и забави (концертни естради, летни
амфитеатри, атракциони, изложбени площи и спортни съоръжения), както и преместваеми
търговски обекти (до 1 на сто от територията на паркове с площ над 3 ха и до 2 на сто от
територията на паркове и градини с площ до 3 ха), които не нарушават екологичните,
рекреационните и естетичните качества на озеленените площи и са предвидени в одобрения
ПУП на парка.

до 10м (3 ет.)

Земеделска територия с допустима промяна на предназначението. Разрешава се промяна на
предназначението й в територия с режим жилищна устройствена зона с преобладаващо
застрояване с малка височина. Състои се предимно от жилищни сгради, като се допуска
изграждане на административни и делови сгради, хотели, научни и учебни заведения, обекти на
социалната инфраструктура, културата, търговията, услугите, подземни и етажни паркинги и
гаражи, търговско-складови и безвредни производства, обекти на инженерната инфраструктура
и други. Прецизирането на параметрите на застрояване и промяната на предназначението се
допуска след одобрение от ОЕСУТ.

от 20 до 60

от 0,5 до 1,2

от 40 до 60

до 10м (3 ет.)

Земеделска територия с допустима промяна на предназначението. Разрешава се промяна на
предназначението й в територия с режим жилищна устройствена зона с преобладаващо
застрояване с малка височина. Състои се предимно от жилищни сгради, като се допуска
изграждане на административни и делови сгради, хотели, научни и учебни заведения, обекти на
социалната инфраструктура, културата, търговията, услугите, подземни и етажни паркинги и
гаражи, търговско-складови и безвредни производства, обекти на инженерната инфраструктура
и други. Прецизирането на параметрите на застрояване и промяната на предназначението се
допуска след одобрение от ОЕСУТ.

-

-

-

-

Територии за възстановяване и рекултивация
Територии за възстановяване и рекултивация
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура

Етажност

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Кинт

Номер на
устройствената зона

Плътност
в%

Устройствени зони
Параметри
Описание на устройствената зона

Етажност

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Кинт

Номер на
устройствената зона

Плътност
в%

Устройствени зони
Параметри
Описание на устройствената зона

ЕКАТТЕ 49415 - землището на с. Муселиево

49415-1/1/Жм

Територията на с. Муселиево с разширение имоти с
номера: 0.117; 162.1;

от 20 до 60

от 0,5 до 1,2

от 40 до 60

до 10м (3 ет.)

Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина. Състои се
предимно от жилищни сгради, като се допуска изграждане на административни и делови
сгради, хотели, научни и учебни заведения, обекти на социалната инфраструктура, културата,
търговията, услугите, подземни и етажни паркинги и гаражи, търговско-складови и безвредни
производства, обекти на инженерната инфраструктура и други

Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
от 40 до 80
от 1,0 до 2,5
от 20 до 40
до 10м (3 ет.) обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.
Селищно образувание 49415-2 в землището на с. Муселиево

49415/1/Пп

0.187; 0.188; 315.1; 315.2; 315.3; 315.4; 315.5; 315.6; 315.7;
315.8; 316.1; 316.2; 316.3; 316.4; 316.5; 316.6; 316.7; 316.8;
316.9; 316.10; 316.11; 316.12;

49415-2/1/Пп

части от имот - 0.97; 0.100; 0.115; 0.190; 0.191; 0.202; 0.304;
0.310; 0.314; 0.326; 0.328; 0.341; 0.344; 0.389; 7.1; 7.2; 7.3;
7.4; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 8.8; 8.9; 8.10; 8.11; 8.12;
8.13; 8.14; 8.15; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10;
9.11; 9.12; 62.1; 62.2; 62.3; 62.4; 62.5; 62.6; 62.7; 62.8; 62.9;
62.10; 62.11; 62.12; 62.13; 62.14; 62.16; 62.17; 62.18; 62.19;
от 40 до 80
62.20; 62.21; 62.23; 62.24; 62.26; 62.27; 63.1; 63.2; 63.3; 63.4;
63.5; 63.6; 63.7; 63.8; 63.9; 63.10; 63.11; 63.12; 63.13; 63.14;
63.15; 63.16; 63.17; 63.18; 63.19; 63.20; 63.21; 63.22; 63.23;
63.24; 63.25; 63.26; 63.27; 63.28; 63.29; 63.30; 63.33; 63.36;
63.37; 63.38; 63.39; 63.40; 63.41; 63.42; 63.43; 63.44; 63.45;
63.46; 63.48; 63.50; 63.52; 63.54;

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.

49415/2/Пп

0.282; 0.283; 0.284; 0.285; 0.286; 0.287; 0.288; 0.289; 0.290;
0.296; 0.329; 0.347; 0.351; 64.1; 64.2; 64.4; 64.6; 64.7; 64.8;
64.9; 64.10; 64.11; 64.12; 64.13; 64.14; 64.15; 64.16; 64.18;
64.19; 64.20; 64.23; 64.24; 64.25; 64.26; 64.27; 64.28; 64.29;
64.30; 64.31; 64.32; 64.33; 64.34; 64.35; 64.36; 64.37; 64.38;
64.39; 64.40; 64.41; 64.42; 64.43; 64.44; 64.45; 64.46; 64.47;
64.48; 64.49; 64.50; 64.51; 64.52; 64.53; 64.54; 64.58; 64.59;
64.60; 64.61; 64.62; 64.63; 64.64; 64.65; 64.66; 64.67; 64.68;
64.69; 64.70; 64.71; 64.72; 64.73; 64.75; 64.77; 64.79; 64.81;
64.83; 313.1; 313.2; 313.3; 313.4; 313.5;

49415/1/Смф

части от имот - 0.265; 0.267; 0.331; 0.332; 0.355; 0.358; 85.9;
85.11; 85.12; 85.13; 85.17; 85.18; 85.19; 85.20; 85.21; 85.22;
85.23; 85.45; 85.46; 85.48; 85.50; 85.52; 86.17; 86.18; 86.19;
до 60
86.20; 86.21; 86.22; 86.23; 86.24; 86.27; 86.28; 86.29; 86.30;
86.31; 86.32; 86.33; 86.34; 86.35; 86.53; 86.55; 89.10; 89.12;
89.13; 89.15; 89.16; 89.31; 89.32; 89.41;

от 40 до 80

Кинт

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Плътност
в%

Номер на
устройствената зона

от 1,0 до 2,5

до 2

Етажност

Устройствени зони
Параметри

от 20 до 40

от 30

Описание на устройствената зона

до 10м (3 ет.)

Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.

до 15м (5 ет.)

Многофункционална устройствена зона с преобладаващо обществено обслужване, търговия,
безвредни производства и складове, жилища (не повече от 60% от общото РЗП), спорт и
атракции и други допълващи функции без да се допускат обекти за дейности с вредни отделяния
и влияния

49415/178-2/Пп

5.1; 4.8; 4.7; 4.6; 4.5; 4.4; 4.3; 4.2; 4.1; 3.8; 3.7; 3.6; 3.5; 3.4;
3.3; 3.2; 3.1; 2.16; 2.15; 2.14; 2.13; 2.12; 2.11; 2.10; 2.9; 2.8;
2.7; 2.6; 2.5; 2.4; 2.3; 2.2; 2.1; 1.18; 1.17; 1.16; 1.15; 1.14; 1.13; от 40 до 80
1.12; 1.11; 1.10; 1.9; 1.8; 1.7; 1.6; 1.5; 1.4; 1.3; 1.2; 1.1; 0.183;
0.182; 0.181;

Мин.
озел.
Площ в
%

Кинт

Плътност
в%

Номер на територията Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната територия
с устройствен режим

от 1,0 до 2,5

Етажност

Територии с устройствен режим
Параметри

от 20 до 40

Описание на територията с устройствен режим

до 10м (3 ет.)

Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.

49415/178-3/Оз

0.116;

до 10

до 0.1

от 90

до 4м (1 ет.)

Устройствена зона за озеленяване, паркове и градини. Допуска се разполагане на малки покрити
обслужващи обекти (кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри, за художествени и хоби
дейности) и открити обекти за културни развлечения и забави (концертни естради, летни
амфитеатри, атракциони, изложбени площи и спортни съоръжения), както и преместваеми
търговски обекти (до 1 на сто от територията на паркове с площ над 3 ха и до 2 на сто от
територията на паркове и градини с площ до 3 ха), които не нарушават екологичните,
рекреационните и естетичните качества на озеленените площи и са предвидени в одобрения
ПУП на парка.

49415/178-4/ЗЗзаб

0.273; 0.373;

-

-

-

-

Земеделски земи със забрана за промяна на предназначението.

Кинт

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Плътност
в%

Номер на
устройствената зона

Етажност

Устройствени зони
Параметри

49415/179/Пп

0.386; 393.1; 393.2;

от 40 до 80

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

49415/180-1/ЗЗзаб

0.221;

-

-

-

-

49415/180-2/ЗЗдоп

162.2; 162.5; 162.6;

от 20 до 60

от 0,5 до 1,2

от 40 до 60

до 10м (3 ет.)

49415/190/Пп

0.120; 0.232; 0.233;

от 40 до 80

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

49415/192/Пп

0.383;

от 40 до 80

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

49415/193/Пп

6.1;

от 40 до 80

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

Описание на устройствената зона
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.
Земеделски земи със забрана за промяна на предназначението.
Земеделска територия с допустима промяна на предназначението. Разрешава се промяна на
предназначението й в територия с режим жилищна устройствена зона с преобладаващо
застрояване с малка височина. Състои се предимно от жилищни сгради, като се допуска
изграждане на административни и делови сгради, хотели, научни и учебни заведения, обекти на
социалната инфраструктура, културата, търговията, услугите, подземни и етажни паркинги и
гаражи, търговско-складови и безвредни производства, обекти на инженерната инфраструктура
и други. Прецизирането на параметрите на застрояване и промяната на предназначението се
допуска след одобрение от ОЕСУТ.
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.

Кинт

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Плътност
в%

Номер на
устройствената зона

Етажност

Устройствени зони
Параметри

49415/207/Пп

317.1; 317.2;

от 40 до 80

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

49415/254/Пп

0.363;

от 40 до 80

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

49415/302/Пп

0.258;

от 40 до 80

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

49415/182/Оз

49415/180/ЗЗдоп

0.114; 162.4;

до 10

0.216; 0.219; 19.1; 19.2; 19.3; 19.4; 19.5; 19.6; 19.7; 19.8; 19.9;
19.10; 19.11; 19.12; 19.13; 19.14; 19.15; 19.16; 19.17; 19.18; от 20 до 60
19.20; 19.21; 19.22; 19.23;

49415/159/Терени за т 0.51;

-

до 0.1

от 90

Описание на устройствената зона
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.

до 4м (1 ет.)

Устройствена зона за озеленяване, паркове и градини. Допуска се разполагане на малки покрити
обслужващи обекти (кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри, за художествени и хоби
дейности) и открити обекти за културни развлечения и забави (концертни естради, летни
амфитеатри, атракциони, изложбени площи и спортни съоръжения), както и преместваеми
търговски обекти (до 1 на сто от територията на паркове с площ над 3 ха и до 2 на сто от
територията на паркове и градини с площ до 3 ха), които не нарушават екологичните,
рекреационните и естетичните качества на озеленените площи и са предвидени в одобрения
ПУП на парка.

от 0,5 до 1,2

от 40 до 60

до 10м (3 ет.)

Земеделска територия с допустима промяна на предназначението. Разрешава се промяна на
предназначението й в територия с режим жилищна устройствена зона с преобладаващо
застрояване с малка височина. Състои се предимно от жилищни сгради, като се допуска
изграждане на административни и делови сгради, хотели, научни и учебни заведения, обекти на
социалната инфраструктура, културата, търговията, услугите, подземни и етажни паркинги и
гаражи, търговско-складови и безвредни производства, обекти на инженерната инфраструктура
и други. Прецизирането на параметрите на застрояване и промяната на предназначението се
допуска след одобрение от ОЕСУТ.

-

-

-

За съоръжения на технчиеската инфраструктура - параметрите се определят в ПУП допуснат и
одобрен според нормативната уредба и според спецификите на обектите.

Кинт

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Плътност
в%

Номер на
устройствената зона

Етажност

Устройствени зони
Параметри
Описание на устройствената зона

49415/160/Терени за т 0.20;

-

-

-

-

За съоръжения на технчиеската инфраструктура - параметрите се определят в ПУП допуснат и
одобрен според нормативната уредба и според спецификите на обектите.

49415/162/Терени за т 0.144;

-

-

-

-

За съоръжения на технчиеската инфраструктура - параметрите се определят в ПУП допуснат и
одобрен според нормативната уредба и според спецификите на обектите.

49415/175/Терени за т 0.248;

-

-

-

-

За съоръжения на технчиеската инфраструктура - параметрите се определят в ПУП допуснат и
одобрен според нормативната уредба и според спецификите на обектите.

49415/177/Терени за т 0.150;

-

-

-

-

За съоръжения на технчиеската инфраструктура - параметрите се определят в ПУП допуснат и
одобрен според нормативната уредба и според спецификите на обектите.

49415/178-1/Терени за 28.1;

-

-

-

-

За съоръжения на технчиеската инфраструктура - параметрите се определят в ПУП допуснат и
одобрен според нормативната уредба и според спецификите на обектите.

49415/204/Терени за т 0.396;

-

-

-

-

За съоръжения на технчиеската инфраструктура - параметрите се определят в ПУП допуснат и
одобрен според нормативната уредба и според спецификите на обектите.

49415/206/Терени за т 0.278;

-

-

-

-

За съоръжения на технчиеската инфраструктура - параметрите се определят в ПУП допуснат и
одобрен според нормативната уредба и според спецификите на обектите.

49415/233/Терени за т 0.392;

-

-

-

-

За съоръжения на технчиеската инфраструктура - параметрите се определят в ПУП допуснат и
одобрен според нормативната уредба и според спецификите на обектите.

49415/999/Терени за т 0.43; 0.45;
49415/999/Терени за т 0.93;
49415/999/Терени за т 0.118;
49415/999/Терени за т 0.206; 0.208;
49415/999/Терени за т 0.223;
49415/999/Терени за т 0.241;
49415/999/Терени за т 0.420;
49415/999/Терени за т 0.456;

-

-

-

-

Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура

Етажност

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Кинт

Номер на
устройствената зона

Плътност
в%

Устройствени зони
Параметри
Описание на устройствената зона

Етажност

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Кинт

Номер на
устройствената зона

Плътност
в%

Устройствени зони
Параметри
Описание на устройствената зона

ЕКАТТЕ 51723 - землището на гр. Никопол

51723/1/Жм

Територията на гр. Никопол с разширение имоти с номера:
140.6; 140.5; части от имот - 140.4; 140.3; 140.2; 140.1;
501.27; 501.26; 501.25; 501.24; 501.23; 501.22; 501.21;
501.20; 501.19; 501.18; 501.17; 501.16; 501.15; 501.14;
501.13; 501.12; 501.11; 501.10; 501.9; 501.8; 501.7; 501.6;
от 20 до 60
501.5; 501.4; 501.3; 501.2; 501.1; 500.702; 500.701; 500.700;
503.7; 503.6; 503.5; 503.4; 503.3; 352.7; 352.5; части от имот 126.33; 126.32; 126.30; 126.29; 126.28; 126.27; части от имот 126.25; части от имот - 126.23; 126.21; 126.17; 126.15;
126.12; 126.10; 126.9; 126.7; 126.3; 126.2;

51723/1/Ц

88.10; 500.4; 500.5; 500.6; 500.7; 500.8; 500.9; 500.10;
500.11; 500.12; 500.13; 500.16; 500.17; 500.18; 500.19;
500.20; 500.21; 500.22; 500.24; 500.25; 500.26; 500.27;
500.28; 500.29; 500.30; 500.32; 500.33; 500.34; 500.35;
500.36; 500.37; 500.38; 500.39; 500.40; 500.41; 500.42;
500.43; 500.44; 500.45; 500.46; 500.47; 500.48; 500.49;
500.50; 500.51; 500.52; 500.53; 500.54; 500.55; 500.56;
500.57; 500.58; 500.73; 500.74; 500.75; 500.76; 500.77;
500.78; 500.79; 500.92; 500.94; 500.95; 500.96; 500.97;
500.98; 500.99; 500.114; 500.115; 500.116; 500.117; 500.118;
от 30 до 60
500.119; 500.120; 500.121; 500.141; 500.1088; 500.1098;
500.1107; 500.1111; 500.1113; 500.1114; 500.1117; 500.1118;
500.1119; 500.1120; 500.1121; 500.1123; 500.1124; 500.1126;
500.1127; 500.1128; 500.1129; 500.1131; 500.1133; 500.1136;
500.1170; 500.1171; 500.1176; 500.1177; 500.1196; 500.1198;
500.1199; 500.1200; 500.1201; 500.1205; 500.1206; 500.1225;
500.1226; 500.1227; 500.1228; 500.1229; 500.1230; 500.1231;
500.1232; 500.1233; 500.1234; 500.1235; части от имот 500.1236; 500.1238; 500.1242; 500.1293; 500.1294; 500.1326;
500.1327; 500.1328; 500.1329; 500.1339; 500.1347; 500.1348;
500.1353; 500.1355; 500.1356; 500.1357; 500.1358;

от 0,5 до 1,2

от 1,0 до 2,0

от 40 до 60

от 30 до 50

до 10м (3 ет.)

Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина. Състои се
предимно от жилищни сгради, като се допуска изграждане на административни и делови
сгради, хотели, научни и учебни заведения, обекти на социалната инфраструктура, културата,
търговията, услугите, подземни и етажни паркинги и гаражи, търговско-складови и безвредни
производства, обекти на инженерната инфраструктура и други

-

Смесена централна зона. Допуска се изграждане на административни и делови сгради; сгради за
социални, просветни, учебни, културни, религиозни и други обществени дейности; търговски и
други обслужващи сгради и комплекси; жилищни и смесени сгради; хотели и ЗОХ; сгради за
безвредни производствени и занаятчийски дейности; бензиностанции, газостанции и надземни
и подземни гаражи и паркинги за леки автомобили; сгради, мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура. Параметрите на застрояване да се докажат с РУП.

Кинт

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Плътност
в%

Номер на
устройствената зона

Етажност

Устройствени зони
Параметри

51723/1/Смф

500.60; 500.61; 500.62; 500.63; 500.64; 500.65; 500.68;
500.69; 500.70; 500.71; 500.72; 500.80; 500.81; 500.1110;
500.1125; 500.1204; 500.1237; части от имот - 500.1239;
500.1341;

до 60

до 2

от 30

до 15м (5 ет.)

51723/1/Пп

500.162; 500.163;

от 40 до 80

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

51723/2/Пп

140.12; 140.13; 140.14; 140.15; 140.16;

от 40 до 80

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

51723/3/Пп

136.7;

от 40 до 80

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

51723/1/Т

500.66; 500.1240;

-

-

-

-

Описание на устройствената зона
Многофункционална устройствена зона с преобладаващо обществено обслужване, търговия,
безвредни производства и складове, жилища (не повече от 60% от общото РЗП), спорт и
атракции и други допълващи функции без да се допускат обекти за дейности с вредни отделяния
и влияния
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.
За съоръжения на технчиеската инфраструктура - параметрите се определят в ПУП допуснат и
одобрен според нормативната уредба и според спецификите на обектите.

51723/55/Жм

123.2; 123.6;

от 20 до 60

от 0,5 до 1,2

от 40 до 60

Етажност

Мин.
озел.
Площ в
%

Кинт

Номер на територията Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната територия
с устройствен режим

Плътност
в%

Територии с устройствен режим
Параметри

до 10м (3 ет.)

Описание на територията с устройствен режим

Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина. Състои се
предимно от жилищни сгради, като се допуска изграждане на административни и делови
сгради, хотели, научни и учебни заведения, обекти на социалната инфраструктура, културата,
търговията, услугите, подземни и етажни паркинги и гаражи, търговско-складови и безвредни
производства, обекти на инженерната инфраструктура и други

51723/63/Жм

133.38;

от 20 до 60

51723/68/ЗЗзаб

56.1;56.2;56.20;56.21;56.22;56.23;56.24;56.25;56.27;56.28;56
.29;55.1;55.3;55.4;55.8;55.9;55.11;55.12;55.13;55.15;55.16;55
.17;55.18;55.19;55.20;55.21;55.22;55.23;55.24;55.25;55.26;55 .27;55.28;55.29;55.30;55.31;55.32;55.33;55.37;55.38;56.26;55
.34;55.36;56.40;56.41

Кинт

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Плътност
в%

Номер на
устройствената зона

Етажност

Устройствени зони
Параметри
Описание на устройствената зона

от 0,5 до 1,2

от 40 до 60

до 10м (3 ет.)

Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина. Състои се
предимно от жилищни сгради, като се допуска изграждане на административни и делови
сгради, хотели, научни и учебни заведения, обекти на социалната инфраструктура, културата,
търговията, услугите, подземни и етажни паркинги и гаражи, търговско-складови и безвредни
производства, обекти на инженерната инфраструктура и други

-

-

-

Земеделски земи със забрана за промяна на предназначението.

51723/111/Пп

30.29;

от 40 до 80

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

51723/42/Пп

86.22;

от 40 до 80

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

51723/69/Пп

53.25; 53.26; 53.27; 53.28; 53.29; 53.30; 53.31; 53.32; 53.33;
части от имот - 53.34; части от имот - 66.22;

от 40 до 80

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

51723/94/Пп

113.42; 114.63; 114.64;

от 40 до 80

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

51723/126/Смф

99.1;

до 60

до 2

от 30

до 15м (5 ет.)

Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.
Многофункционална устройствена зона с преобладаващо обществено обслужване, търговия,
безвредни производства и складове, жилища (не повече от 60% от общото РЗП), спорт и
атракции и други допълващи функции без да се допускат обекти за дейности с вредни отделяния
и влияния

51723/28/Оз

51723/35/Оз

51723/61/Оз

51723/64/Оз

98.46;

142.59; 142.60; 142.61;

97.2; 97.7;

97.10; 97.11;

до 10

до 10

до 10

до 10

до 0.1

до 0.1

до 0.1

до 0.1

от 90

от 90

от 90

от 90

Етажност

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Кинт

Номер на
устройствената зона

Плътност
в%

Устройствени зони
Параметри
Описание на устройствената зона

до 4м (1 ет.)

Устройствена зона за озеленяване, паркове и градини. Допуска се разполагане на малки покрити
обслужващи обекти (кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри, за художествени и хоби
дейности) и открити обекти за културни развлечения и забави (концертни естради, летни
амфитеатри, атракциони, изложбени площи и спортни съоръжения), както и преместваеми
търговски обекти (до 1 на сто от територията на паркове с площ над 3 ха и до 2 на сто от
територията на паркове и градини с площ до 3 ха), които не нарушават екологичните,
рекреационните и естетичните качества на озеленените площи и са предвидени в одобрения
ПУП на парка.

до 4м (1 ет.)

Устройствена зона за озеленяване, паркове и градини. Допуска се разполагане на малки покрити
обслужващи обекти (кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри, за художествени и хоби
дейности) и открити обекти за културни развлечения и забави (концертни естради, летни
амфитеатри, атракциони, изложбени площи и спортни съоръжения), както и преместваеми
търговски обекти (до 1 на сто от територията на паркове с площ над 3 ха и до 2 на сто от
територията на паркове и градини с площ до 3 ха), които не нарушават екологичните,
рекреационните и естетичните качества на озеленените площи и са предвидени в одобрения
ПУП на парка.

до 4м (1 ет.)

Устройствена зона за озеленяване, паркове и градини. Допуска се разполагане на малки покрити
обслужващи обекти (кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри, за художествени и хоби
дейности) и открити обекти за културни развлечения и забави (концертни естради, летни
амфитеатри, атракциони, изложбени площи и спортни съоръжения), както и преместваеми
търговски обекти (до 1 на сто от територията на паркове с площ над 3 ха и до 2 на сто от
територията на паркове и градини с площ до 3 ха), които не нарушават екологичните,
рекреационните и естетичните качества на озеленените площи и са предвидени в одобрения
ПУП на парка.

до 4м (1 ет.)

Устройствена зона за озеленяване, паркове и градини. Допуска се разполагане на малки покрити
обслужващи обекти (кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри, за художествени и хоби
дейности) и открити обекти за културни развлечения и забави (концертни естради, летни
амфитеатри, атракциони, изложбени площи и спортни съоръжения), както и преместваеми
търговски обекти (до 1 на сто от територията на паркове с площ над 3 ха и до 2 на сто от
територията на паркове и градини с площ до 3 ха), които не нарушават екологичните,
рекреационните и естетичните качества на озеленените площи и са предвидени в одобрения
ПУП на парка.

51723/68-1/ЗЗдоп

51723/29/Ткин

51723/34/Ткин

53.1; 53.2; 53.3; 53.4; 53.5; 53.6; 53.7; 53.8; 53.9; 53.10; 53.11;
53.12; 53.13; 53.14; 53.15; 53.16; 53.17; 53.18; 53.19; 53.20;
53.21; 53.22; 53.23; 53.24; 53.35; 54.1; 54.2; 54.3; 54.4; 54.6;
от 20 до 60
54.7; 54.9; 54.10; 54.11; 54.12; 54.13; 54.14; 54.15; 54.16;
54.17; 54.18; 54.19; части от имот - 55.34; 55.35; части от
имот - 55.36;

96.1; 96.2; 136.1; 136.2; 136.3; 136.4; 136.5; 136.6;

126.4; 126.5; 126.6; 126.8; 126.18; 126.19; 126.20; 126.26;
126.34; 126.35; 126.36; 126.37;

-

-

-

Кинт

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Плътност
в%

Номер на
устройствената зона

от 0,5 до 1,2

-

-

-

Етажност

Устройствени зони
Параметри

от 40 до 60

-

-

-

Описание на устройствената зона

до 10м (3 ет.)

Земеделска територия с допустима промяна на предназначението. Разрешава се промяна на
предназначението й в територия с режим жилищна устройствена зона с преобладаващо
застрояване с малка височина. Състои се предимно от жилищни сгради, като се допуска
изграждане на административни и делови сгради, хотели, научни и учебни заведения, обекти на
социалната инфраструктура, културата, търговията, услугите, подземни и етажни паркинги и
гаражи, търговско-складови и безвредни производства, обекти на инженерната инфраструктура
и други. Прецизирането на параметрите на застрояване и промяната на предназначението се
допуска след одобрение от ОЕСУТ.

-

За територии с режим "А" на археологически обекти се допуска използването на земята като
пасище. За територии с режим "Б" на археологически обекти се дупуска плитка оран до 0.25 м.
За територии с режим "В" на археологически обекти се допуска селскостопанска дейност при
условията на чл. 18 от ЗПКМ. За територии с режим "Г" на археологически обекти се разрешават
благоустройствени, строителни, селскостопански и мелиоративни и други, като тези свързани с
изкопни работи се съгласуват с органите, които следят за опазване на културно-историческото
наследство при условията и по реда на ЗПКМ.

-

За територии с режим "А" на археологически обекти се допуска използването на земята като
пасище. За територии с режим "Б" на археологически обекти се дупуска плитка оран до 0.25 м.
За територии с режим "В" на археологически обекти се допуска селскостопанска дейност при
условията на чл. 18 от ЗПКМ. За територии с режим "Г" на археологически обекти се разрешават
благоустройствени, строителни, селскостопански и мелиоративни и други, като тези свързани с
изкопни работи се съгласуват с органите, които следят за опазване на културно-историческото
наследство при условията и по реда на ЗПКМ.

-

За територии с режим "А" на археологически обекти се допуска използването на земята като
пасище. За територии с режим "Б" на археологически обекти се дупуска плитка оран до 0.25 м.
За територии с режим "В" на археологически обекти се допуска селскостопанска дейност при
условията на чл. 18 от ЗПКМ. За територии с режим "Г" на археологически обекти се разрешават
благоустройствени, строителни, селскостопански и мелиоративни и други, като тези свързани с
изкопни работи се съгласуват с органите, които следят за опазване на културно-историческото
наследство при условията и по реда на ЗПКМ.

51723/54/Ткин

123.7;

51723/6/Ткин

37.3; 37.8; 37.9; 38.1; 40.1; 41.1; 41.3; 41.4; 41.5; 41.6; 41.7;
107.1; 107.2; 107.3; 107.4; 107.5; 130.1; 130.27; 130.28;
130.29; 130.30; 130.32; 130.33; 139.1; 139.4; 139.5; 139.6;
139.7; 139.8; 139.9; 139.10; 139.11; 139.12; 139.13; 139.14;
139.15; 139.16; 139.21; 139.50; 142.9; 142.10; 430.105;
430.200; 430.430;

-

-

-

-

За територии с режим "А" на археологически обекти се допуска използването на земята като
пасище. За територии с режим "Б" на археологически обекти се дупуска плитка оран до 0.25 м.
За територии с режим "В" на археологически обекти се допуска селскостопанска дейност при
условията на чл. 18 от ЗПКМ. За територии с режим "Г" на археологически обекти се разрешават
благоустройствени, строителни, селскостопански и мелиоративни и други, като тези свързани с
изкопни работи се съгласуват с органите, които следят за опазване на културно-историческото
наследство при условията и по реда на ЗПКМ.

51723/116/Твр

114.61;

-

-

-

-

Територии за възстановяване и рекултивация

Кинт

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Плътност
в%

Номер на
устройствената зона

Етажност

Устройствени зони
Параметри
Описание на устройствената зона

51723/13-1/Терени за т91.26;

-

-

-

-

За съоръжения на технчиеската инфраструктура - параметрите се определят в ПУП допуснат и
одобрен според нормативната уредба и според спецификите на обектите.

51723/27/Терени за тех88.9;

-

-

-

-

За съоръжения на технчиеската инфраструктура - параметрите се определят в ПУП допуснат и
одобрен според нормативната уредба и според спецификите на обектите.

51723/58/Терени за тех123.4;

-

-

-

-

За съоръжения на технчиеската инфраструктура - параметрите се определят в ПУП допуснат и
одобрен според нормативната уредба и според спецификите на обектите.

51723/62/Терени за тех97.17;

-

-

-

-

За съоръжения на технчиеската инфраструктура - параметрите се определят в ПУП допуснат и
одобрен според нормативната уредба и според спецификите на обектите.

51723/999/Терени за т 60.36; 60.37;
51723/999/Терени за т 62.42;
51723/999/Терени за т 62.43;
51723/999/Терени за т 62.44;
51723/999/Терени за т 63.16; 63.17; 63.18; 64.26;
51723/999/Терени за т 64.27; 64.28;
51723/999/Терени за т 65.30;
51723/999/Терени за т 71.31; 71.32;
51723/999/Терени за т 72.5; 72.6; 73.21; 74.36;
51723/999/Терени за т 77.38; 77.40;
51723/999/Терени за т 88.11;
51723/999/Терени за т 92.22;
51723/999/Терени за т 93.23;
51723/999/Терени за т 94.19;
51723/999/Терени за т 99.3;
51723/999/Терени за т 123.3;
51723/999/Терени за т 123.9;
51723/999/Терени за т 133.43;
51723/999/Терени за т 136.8;
51723/999/Терени за т 138.4;
51723/999/Терени за т 311.3;

-

-

-

-

Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура

Етажност

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Кинт

Номер на
устройствената зона

Плътност
в%

Устройствени зони
Параметри
Описание на устройствената зона

Етажност

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Кинт

Номер на
устройствената зона

Плътност
в%

Устройствени зони
Параметри
Описание на устройствената зона

ЕКАТТЕ 51932 - землището на с. Новачене

51932/1/Жм

Територията на с. Новачене с разширение имоти с номера:
0.348; 0.363; 0.398; 0.399; 0.400; 0.401; 0.404; 0.405; 0.426;
от 20 до 60
169.1; 169.2; 169.3; 169.4; 169.5; 509.1; 509.2; 509.3; 509.4;
509.5; 509.7; 509.8; 509.9; 509.10; 509.11;

51932/1/Пп

0.231; 0.350; части от имот - 0.352; 0.397; 0.410; 0.444; 0.566;
0.569; 0.572; 0.579; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9;
2.10; 2.11; 2.12; 2.13; 2.14; 2.15; 2.16; 2.17; 2.18; 2.19; 2.20;
от 40 до 80
2.21; 2.22; 2.23; 2.24; 2.25; 2.26; 2.27; 2.28; 2.29; 2.31; 2.32;
2.33; 2.34; 2.35; 2.36; 66.1; 98.2; 98.4; 98.5; 98.6; 98.7; 98.8;
98.9; 0.360;

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

51932/1/Смф

0.403; 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.13;
до 60
1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18;

до 2

от 30

до 15м (5 ет.)

от 0,5 до 1,2

от 40 до 60

до 10м (3 ет.)

Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина. Състои се
предимно от жилищни сгради, като се допуска изграждане на административни и делови
сгради, хотели, научни и учебни заведения, обекти на социалната инфраструктура, културата,
търговията, услугите, подземни и етажни паркинги и гаражи, търговско-складови и безвредни
производства, обекти на инженерната инфраструктура и други
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.
Многофункционална устройствена зона с преобладаващо обществено обслужване, търговия,
безвредни производства и складове, жилища (не повече от 60% от общото РЗП), спорт и
атракции и други допълващи функции без да се допускат обекти за дейности с вредни отделяния
и влияния

51932/325/Пп

0.228;

от 40 до 80

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

Етажност

Мин.
озел.
Площ в
%

Кинт

Номер на територията Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната територия
с устройствен режим

Плътност
в%

Територии с устройствен режим
Параметри

до 10м (3 ет.)

Описание на територията с устройствен режим
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.

Етажност

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Кинт

Номер на
устройствената зона

Плътност
в%

Устройствени зони
Параметри

51932/384/Пп

0.364;

от 40 до 80

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

51932/388/Пп

0.316;

от 40 до 80

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

51932/392/Пп

0.802;

от 40 до 80

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

51932/385/Оз

51932/387/Оз

0.345; 0.351;

части от имот - 0.318; 0.319;

до 10

до 10

до 0.1

до 0.1

от 90

от 90

Описание на устройствената зона
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.

до 4м (1 ет.)

Устройствена зона за озеленяване, паркове и градини. Допуска се разполагане на малки покрити
обслужващи обекти (кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри, за художествени и хоби
дейности) и открити обекти за културни развлечения и забави (концертни естради, летни
амфитеатри, атракциони, изложбени площи и спортни съоръжения), както и преместваеми
търговски обекти (до 1 на сто от територията на паркове с площ над 3 ха и до 2 на сто от
територията на паркове и градини с площ до 3 ха), които не нарушават екологичните,
рекреационните и естетичните качества на озеленените площи и са предвидени в одобрения
ПУП на парка.

до 4м (1 ет.)

Устройствена зона за озеленяване, паркове и градини. Допуска се разполагане на малки покрити
обслужващи обекти (кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри, за художествени и хоби
дейности) и открити обекти за културни развлечения и забави (концертни естради, летни
амфитеатри, атракциони, изложбени площи и спортни съоръжения), както и преместваеми
търговски обекти (до 1 на сто от територията на паркове с площ над 3 ха и до 2 на сто от
територията на паркове и градини с площ до 3 ха), които не нарушават екологичните,
рекреационните и естетичните качества на озеленените площи и са предвидени в одобрения
ПУП на парка.

51932/326/ЗЗдоп

части от имот - 0.233; части от имот - 0.245; части от имот 0.811; 0.812; части от имот - 0.813; части от имот - 0.819;
0.820; 505.1; 505.2; 505.3; 505.4; 505.5; 505.9; 505.12;
505.13; 520.3; 520.4; 520.5; 520.6; 520.7; 520.8; 520.9;
520.10; 521.5; 521.6;
0.814; 0.815; 0.816; 0.817; 0.818; 0.821; 500.1; 500.2; 500.3;
500.5; 500.7; 500.8; 500.9; 500.10; 500.11; 500.12; 500.13;
500.14; 500.15; 500.16; 504.1; 504.2; 504.3; 504.4; 504.5;
504.6; 504.7; 504.8; 504.9; 504.10; 504.11; 504.12; 504.13;
504.14; 504.15; 522.8; 522.9; 522.10; 522.11; 523.1; 523.3;
от 20 до 60
523.4; 523.5; 523.6; 523.7; 523.8; 523.9; 523.10; 523.11;
524.1; 524.2; 524.3; 524.4; 524.5; 524.6; 524.7; 524.8; 524.9;
525.3; 525.4; 525.5; 525.6; 525.7; 525.8; 525.9; 526.1; 526.2;
526.3; 526.4; 526.5; 526.6; 526.7; 526.8; 526.9; 526.10;
526.11; 526.13; 526.14; 526.15; 526.16; 526.17; 526.18;
526.19; 527.1; 527.2; 527.3; 527.4; 527.5; 527.6; 527.7; 527.8;
527.9; 527.10; 527.11; 527.12; 527.13; 527.14; 527.15; 527.16;
527.17; 528.1; 528.2; 528.3; 528.4; 528.5; 528.6; 528.7; 528.8;
528.9; 528.10; 528.11; 528.12; 529.1; 529.3; 598.1; 598.2;
598.3; 598.4; 598.5; 598.6; 598.11; 598.12; 598.14; 598.15;
598.16; 598.17; 598.18; 598.19; 599.11; 599.12;

51932/389/Твр

0.408;

Кинт

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Плътност
в%

Номер на
устройствената зона

Етажност

Устройствени зони
Параметри
Описание на устройствената зона

от 0,5 до 1,2

от 40 до 60

до 10м (3 ет.)

Земеделска територия с допустима промяна на предназначението. Разрешава се промяна на
предназначението й в територия с режим жилищна устройствена зона с преобладаващо
застрояване с малка височина. Състои се предимно от жилищни сгради, като се допуска
изграждане на административни и делови сгради, хотели, научни и учебни заведения, обекти на
социалната инфраструктура, културата, търговията, услугите, подземни и етажни паркинги и
гаражи, търговско-складови и безвредни производства, обекти на инженерната инфраструктура
и други. Прецизирането на параметрите на застрояване и промяната на предназначението се
допуска след одобрение от ОЕСУТ.

-

-

-

-

Територии за възстановяване и рекултивация

51932/294/Терени за т 0.56;

-

-

-

-

За съоръжения на технчиеската инфраструктура - параметрите се определят в ПУП допуснат и
одобрен според нормативната уредба и според спецификите на обектите.

51932/308-1/Терени за 37.26;

-

-

-

-

За съоръжения на технчиеската инфраструктура - параметрите се определят в ПУП допуснат и
одобрен според нормативната уредба и според спецификите на обектите.

51932/391/Терени за т 83.2;

-

-

-

-

За съоръжения на технчиеската инфраструктура - параметрите се определят в ПУП допуснат и
одобрен според нормативната уредба и според спецификите на обектите.

51932/999/Терени за т 0.16;
51932/999/Терени за т 0.20;
51932/999/Терени за т 0.340;
51932/999/Терени за т 0.360;
51932/999/Терени за т 0.394;

-

-

-

-

Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура

Етажност

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Кинт

Номер на
устройствената зона

Плътност
в%

Устройствени зони
Параметри
Описание на устройствената зона

Етажност

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Кинт

Номер на
устройствената зона

Плътност
в%

Устройствени зони
Параметри
Описание на устройствената зона

ЕКАТТЕ 65320 - землището на с. Санадиново

65320-1/1/Жм

65320/1/Пп

65320-2/1/Пп

Територията на с. Санадиново с разширение имоти с
номера: 0.461; части от имот - 0.470; 128.2; 128.19; 128.20;
133.15;

от 20 до 60

от 0,5 до 1,2

от 40 до 60

до 10м (3 ет.)

Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина. Състои се
предимно от жилищни сгради, като се допуска изграждане на административни и делови
сгради, хотели, научни и учебни заведения, обекти на социалната инфраструктура, културата,
търговията, услугите, подземни и етажни паркинги и гаражи, търговско-складови и безвредни
производства, обекти на инженерната инфраструктура и други

Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
0.364; части от имот - 0.447; части от имот - 0.450; части от
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
от 1,0 до 2,5
от 20 до 40
до 10м (3 ет.) обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
имот - 0.667; 135.15; 135.16; 135.18; 135.19; 135.32; 135.33; от 40 до 80
135.34; 135.35; 135.36; 135.37; 135.38;
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.
Селищно образувание 65320-2 в землището на с. Санадиново
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
0.263; 0.401; 0.403; 239.11; 239.12; 239.13; 239.14; 239.15;
от 1,0 до 2,5
от 20 до 40
до 10м (3 ет.) обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
253.2; 293.2; 293.4; 293.5; 293.6; 293.7; 293.8; 293.9; 293.10; от 40 до 80
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
293.11; 293.12; 293.13; 293.14; 293.15;
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.

65320/455/Жм

0.198;

от 20 до 60

от 0,5 до 1,2

от 40 до 60

Етажност

Мин.
озел.
Площ в
%

Кинт

Номер на територията Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната територия
с устройствен режим

Плътност
в%

Територии с устройствен режим
Параметри

до 10м (3 ет.)

Описание на територията с устройствен режим

Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина. Състои се
предимно от жилищни сгради, като се допуска изграждане на административни и делови
сгради, хотели, научни и учебни заведения, обекти на социалната инфраструктура, културата,
търговията, услугите, подземни и етажни паркинги и гаражи, търговско-складови и безвредни
производства, обекти на инженерната инфраструктура и други

Кинт

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Плътност
в%

Номер на
устройствената зона

Етажност

Устройствени зони
Параметри

65320/365/Пп

0.68;

от 40 до 80

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

65320/403/Пп

0.43;

от 40 до 80

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

65320/404/Пп

0.51;

от 40 до 80

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

-

-

-

-

65320/457/Територии с280.11;

65320/431/Оз

65320/443/Оз

0.307;

0.444; 133.14; 133.52;

до 10

до 10

до 0.1

до 0.1

от 90

от 90

Описание на устройствената зона
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.
По действащи устройствнеи планове на имота.

до 4м (1 ет.)

Устройствена зона за озеленяване, паркове и градини. Допуска се разполагане на малки покрити
обслужващи обекти (кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри, за художествени и хоби
дейности) и открити обекти за културни развлечения и забави (концертни естради, летни
амфитеатри, атракциони, изложбени площи и спортни съоръжения), както и преместваеми
търговски обекти (до 1 на сто от територията на паркове с площ над 3 ха и до 2 на сто от
територията на паркове и градини с площ до 3 ха), които не нарушават екологичните,
рекреационните и естетичните качества на озеленените площи и са предвидени в одобрения
ПУП на парка.

до 4м (1 ет.)

Устройствена зона за озеленяване, паркове и градини. Допуска се разполагане на малки покрити
обслужващи обекти (кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри, за художествени и хоби
дейности) и открити обекти за културни развлечения и забави (концертни естради, летни
амфитеатри, атракциони, изложбени площи и спортни съоръжения), както и преместваеми
търговски обекти (до 1 на сто от територията на паркове с площ над 3 ха и до 2 на сто от
територията на паркове и градини с площ до 3 ха), които не нарушават екологичните,
рекреационните и естетичните качества на озеленените площи и са предвидени в одобрения
ПУП на парка.

65320/425/ЗЗдоп

65320/445/ЗЗдоп

0.448; 0.449; 133.32; 133.47; 133.49; 133.50; 133.51; 134.27;

части от имот - 0.2; 128.6; 128.8; 128.9; 128.10; 128.11;
128.12; 128.13; 128.14; 128.15; 128.16; 128.17; 128.18;
128.21; 128.22; 128.23;

от 20 до 60

от 20 до 60

Кинт

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Плътност
в%

Номер на
устройствената зона

от 0,5 до 1,2

от 0,5 до 1,2

Етажност

Устройствени зони
Параметри

от 40 до 60

от 40 до 60

Описание на устройствената зона

до 10м (3 ет.)

Земеделска територия с допустима промяна на предназначението. Разрешава се промяна на
предназначението й в територия с режим жилищна устройствена зона с преобладаващо
застрояване с малка височина. Състои се предимно от жилищни сгради, като се допуска
изграждане на административни и делови сгради, хотели, научни и учебни заведения, обекти на
социалната инфраструктура, културата, търговията, услугите, подземни и етажни паркинги и
гаражи, търговско-складови и безвредни производства, обекти на инженерната инфраструктура
и други. Прецизирането на параметрите на застрояване и промяната на предназначението се
допуска след одобрение от ОЕСУТ.

до 10м (3 ет.)

Земеделска територия с допустима промяна на предназначението. Разрешава се промяна на
предназначението й в територия с режим жилищна устройствена зона с преобладаващо
застрояване с малка височина. Състои се предимно от жилищни сгради, като се допуска
изграждане на административни и делови сгради, хотели, научни и учебни заведения, обекти на
социалната инфраструктура, културата, търговията, услугите, подземни и етажни паркинги и
гаражи, търговско-складови и безвредни производства, обекти на инженерната инфраструктура
и други. Прецизирането на параметрите на застрояване и промяната на предназначението се
допуска след одобрение от ОЕСУТ.

от 20 до 60

от 0,5 до 1,2

от 40 до 60

до 10м (3 ет.)

Земеделска територия с допустима промяна на предназначението. Разрешава се промяна на
предназначението й в територия с режим жилищна устройствена зона с преобладаващо
застрояване с малка височина. Състои се предимно от жилищни сгради, като се допуска
изграждане на административни и делови сгради, хотели, научни и учебни заведения, обекти на
социалната инфраструктура, културата, търговията, услугите, подземни и етажни паркинги и
гаражи, търговско-складови и безвредни производства, обекти на инженерната инфраструктура
и други. Прецизирането на параметрите на застрояване и промяната на предназначението се
допуска след одобрение от ОЕСУТ.

65320/397/Терени за т 0.507;

-

-

-

-

За съоръжения на технчиеската инфраструктура - параметрите се определят в ПУП допуснат и
одобрен според нормативната уредба и според спецификите на обектите.

65320/400/Терени за т 0.113;

-

-

-

-

За съоръжения на технчиеската инфраструктура - параметрите се определят в ПУП допуснат и
одобрен според нормативната уредба и според спецификите на обектите.

65320/402/Терени за т 0.357;

-

-

-

-

За съоръжения на технчиеската инфраструктура - параметрите се определят в ПУП допуснат и
одобрен според нормативната уредба и според спецификите на обектите.

65320/405/Терени за т 0.348;

-

-

-

-

За съоръжения на технчиеската инфраструктура - параметрите се определят в ПУП допуснат и
одобрен според нормативната уредба и според спецификите на обектите.

65320/423/Терени за т 0.363;

-

-

-

-

За съоръжения на технчиеската инфраструктура - параметрите се определят в ПУП допуснат и
одобрен според нормативната уредба и според спецификите на обектите.

65320/456/ЗЗдоп

0.223; 278.1; 278.7; 278.8; 278.9; 278.10; 279.5; 279.10;

Кинт

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Плътност
в%

Номер на
устройствената зона

Етажност

Устройствени зони
Параметри
Описание на устройствената зона

65320/426/Терени за т 0.330;

-

-

-

-

За съоръжения на технчиеската инфраструктура - параметрите се определят в ПУП допуснат и
одобрен според нормативната уредба и според спецификите на обектите.

65320/450/Терени за т 0.406; 0.407; 0.515;

-

-

-

-

За съоръжения на технчиеската инфраструктура - параметрите се определят в ПУП допуснат и
одобрен според нормативната уредба и според спецификите на обектите.

65320/999/Терени за т 0.47;
65320/999/Терени за т 0.49;
65320/999/Терени за т 0.194;
65320/999/Терени за т 0.196;
65320/999/Терени за т 0.241;
65320/999/Терени за т 0.274;
65320/999/Терени за т 0.334;
65320/999/Терени за т 0.341;
65320/999/Терени за т 0.350;
65320/999/Терени за т 0.409;
65320/999/Терени за т 0.446;
65320/999/Терени за т 0.452;
65320/999/Терени за т 0.605;
65320/999/Терени за т 280.12;

-

-

-

-

Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура

Етажност

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Кинт

Номер на
устройствената зона

Плътност
в%

Устройствени зони
Параметри
Описание на устройствената зона

ЕКАТТЕ 00744 - землището на с. Асеново

00744/1/Жм

00744/1/Пп

Територията на с. Асеново;

от 20 до 60

0.52; 11.26; 11.32; 12.1; части от имот - 36.1; части от имот от 40 до 80
40.1; 43.1; 44.1; 45.1; 46.1; 46.2; 46.3; 46.4;

от 0,5 до 1,2

от 1,0 до 2,5

от 40 до 60

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина. Състои се
предимно от жилищни сгради, като се допуска изграждане на административни и делови
сгради, хотели, научни и учебни заведения, обекти на социалната инфраструктура, културата,
търговията, услугите, подземни и етажни паркинги и гаражи, търговско-складови и безвредни
производства, обекти на инженерната инфраструктура и други

до 10м (3 ет.)

Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.

00744/2/Пп

части от имот - 65.1; части от имот - 67.1; 68.1; 69.1; 70.1;
70.2; 70.3; части от имот - 71.1; части от имот - 76.1; части от
имот - 256.1; 401.1; 401.3; 401.4; 401.5; 401.6; 401.7; 401.8;
401.9; 401.10; 401.11; 401.12; 401.13; 401.14; 401.15; 401.16; от 40 до 80
401.17; 401.18; 401.19; 401.20; 401.21; 401.22; 401.23;
401.24; 401.25; 401.26; 401.27; 401.28; 401.29; 401.30;
401.31; 401.33; 401.34; 401.35; 401.36;

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

Етажност

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Кинт

Номер на
устройствената зона

Плътност
в%

Устройствени зони
Параметри

до 10м (3 ет.)

Описание на устройствената зона

Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.

Етажност

Мин.
озел.
Площ в
%

Кинт

Номер на територията Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната територия
с устройствен режим

Плътност
в%

Територии с устройствен режим
Параметри

00744/379/Пп

75.1;

от 40 до 80

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

00744/418/Пп

85.1;

от 40 до 80

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

00744/322/Оз

17.1;

до 10

до 0.1

от 90

до 4м (1 ет.)

Описание на територията с устройствен режим
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.
Устройствена зона за озеленяване, паркове и градини. Допуска се разполагане на малки покрити
обслужващи обекти (кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри, за художествени и хоби
дейности) и открити обекти за културни развлечения и забави (концертни естради, летни
амфитеатри, атракциони, изложбени площи и спортни съоръжения), както и преместваеми
търговски обекти (до 1 на сто от територията на паркове с площ над 3 ха и до 2 на сто от
територията на паркове и градини с площ до 3 ха), които не нарушават екологичните,
рекреационните и естетичните качества на озеленените площи и са предвидени в одобрения
ПУП на парка.

00744355/Оз

16.13;

00744/353/ЗЗдоп

части от имот - 38.1; 39.1; 41.1; 42.1; 250.1; 251.1; 252.1;
301.1; 301.2; 301.3; 301.4; 301.5; 301.6; 301.7; 301.8; 301.9;
301.10; 301.11; 301.12; 301.13; 301.14; 301.15; 301.16;
301.17; 301.18; 301.19; 301.20; 302.1; 302.2; 302.3; 302.4;
302.5; 302.6; 302.7; 302.8; 302.9; 302.10; 302.11; 302.12;
302.13; 302.14;

00744/354/ЗЗдоп

00744/380/ЗЗдоп

47.1; 306.1; 306.2; 306.3; 306.4; 306.5; 306.6; 306.7; 306.8;
306.9; 306.10; 306.12; 306.13;

60.1; 63.1; 253.1; 254.1; части от имот - 255.1; 303.1; 303.2;
303.3; 303.4; 303.5; 303.6; 303.7; 303.8; 304.1; 304.2; 304.3;
304.4; 304.5; 304.6; 304.7; 304.8; 304.9; 304.10; 304.11;
304.12;

00744/999/Терени за т 10.1;

до 10

от 20 до 60

от 20 до 60

Кинт

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Плътност
в%

Номер на
устройствената зона

до 0.1

от 0,5 до 1,2

от 0,5 до 1,2

Етажност

Устройствени зони
Параметри

от 90

от 40 до 60

от 40 до 60

Описание на устройствената зона

до 4м (1 ет.)

Устройствена зона за озеленяване, паркове и градини. Допуска се разполагане на малки покрити
обслужващи обекти (кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри, за художествени и хоби
дейности) и открити обекти за културни развлечения и забави (концертни естради, летни
амфитеатри, атракциони, изложбени площи и спортни съоръжения), както и преместваеми
търговски обекти (до 1 на сто от територията на паркове с площ над 3 ха и до 2 на сто от
територията на паркове и градини с площ до 3 ха), които не нарушават екологичните,
рекреационните и естетичните качества на озеленените площи и са предвидени в одобрения
ПУП на парка.

до 10м (3 ет.)

Земеделска територия с допустима промяна на предназначението. Разрешава се промяна на
предназначението й в територия с режим жилищна устройствена зона с преобладаващо
застрояване с малка височина. Състои се предимно от жилищни сгради, като се допуска
изграждане на административни и делови сгради, хотели, научни и учебни заведения, обекти на
социалната инфраструктура, културата, търговията, услугите, подземни и етажни паркинги и
гаражи, търговско-складови и безвредни производства, обекти на инженерната инфраструктура
и други. Прецизирането на параметрите на застрояване и промяната на предназначението се
допуска след одобрение от ОЕСУТ.

до 10м (3 ет.)

Земеделска територия с допустима промяна на предназначението. Разрешава се промяна на
предназначението й в територия с режим жилищна устройствена зона с преобладаващо
застрояване с малка височина. Състои се предимно от жилищни сгради, като се допуска
изграждане на административни и делови сгради, хотели, научни и учебни заведения, обекти на
социалната инфраструктура, културата, търговията, услугите, подземни и етажни паркинги и
гаражи, търговско-складови и безвредни производства, обекти на инженерната инфраструктура
и други. Прецизирането на параметрите на застрояване и промяната на предназначението се
допуска след одобрение от ОЕСУТ.

от 20 до 60

от 0,5 до 1,2

от 40 до 60

до 10м (3 ет.)

Земеделска територия с допустима промяна на предназначението. Разрешава се промяна на
предназначението й в територия с режим жилищна устройствена зона с преобладаващо
застрояване с малка височина. Състои се предимно от жилищни сгради, като се допуска
изграждане на административни и делови сгради, хотели, научни и учебни заведения, обекти на
социалната инфраструктура, културата, търговията, услугите, подземни и етажни паркинги и
гаражи, търговско-складови и безвредни производства, обекти на инженерната инфраструктура
и други. Прецизирането на параметрите на застрояване и промяната на предназначението се
допуска след одобрение от ОЕСУТ.

-

-

-

-

Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура

Етажност

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Кинт

Номер на
устройствената зона

Плътност
в%

Устройствени зони
Параметри
Описание на устройствената зона

Етажност

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Кинт

Номер на
устройствената зона

Плътност
в%

Устройствени зони
Параметри
Описание на устройствената зона

ЕКАТТЕ 80697 - землището на с. Черковица

80697/1/Жм

Територията на с. Черковица;

от 20 до 60

от 0,5 до 1,2

от 40 до 60

до 10м (3 ет.)

80697/1/Пп

части от имот - 91.309; 91.334; 91.335; 91.339; 91.359;
91.361; 91.419; 91.422; 91.424; 91.425; 91.427; 259.9; 259.20; от 40 до 80
279.17; 800.410;

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

80697/2/Пп

59.1; 59.2; 59.3; 59.4; 59.5; 59.6; 59.7; 59.8; 59.10; 59.11;
59.14; 59.15; 59.16; 59.17; 59.20; 59.21; 59.23; 59.25; 59.26;
59.31; 59.32; 59.33; 59.35; 59.36; 59.37; 59.38; 64.31; 64.32;
88.159; 88.160; 88.162; части от имот - 89.190; 91.356;

от 1,0 до 2,5

от 20 до 40

до 10м (3 ет.)

от 40 до 80

Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина. Състои се
предимно от жилищни сгради, като се допуска изграждане на административни и делови
сгради, хотели, научни и учебни заведения, обекти на социалната инфраструктура, културата,
търговията, услугите, подземни и етажни паркинги и гаражи, търговско-складови и безвредни
производства, обекти на инженерната инфраструктура и други
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.
Предимно производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се
изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се допускат производства с вредни
отделяния. Етажнотст - кота корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и
инсталации.

80697/21/Оз

86.116;

до 10

до 0.1

от 90

Етажност

Мин.
озел.
Площ в
%

Кинт

Номер на територията Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната територия
с устройствен режим

Плътност
в%

Територии с устройствен режим
Параметри

до 4м (1 ет.)

Описание на територията с устройствен режим

Устройствена зона за озеленяване, паркове и градини. Допуска се разполагане на малки покрити
обслужващи обекти (кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри, за художествени и хоби
дейности) и открити обекти за културни развлечения и забави (концертни естради, летни
амфитеатри, атракциони, изложбени площи и спортни съоръжения), както и преместваеми
търговски обекти (до 1 на сто от територията на паркове с площ над 3 ха и до 2 на сто от
територията на паркове и градини с площ до 3 ха), които не нарушават екологичните,
рекреационните и естетичните качества на озеленените площи и са предвидени в одобрения
ПУП на парка.

80697/50/Оз

87.134; части от имот - 87.137; 140.149;

до 10

80697/52-1/ЗЗдоп

53.1; 53.2; 53.3; 53.4; 53.5; 53.6; 53.7; 53.8; 53.9; части от
имот - 53.10; 53.11; 53.12; 53.13; 53.14; 53.15; 53.16; 53.17;
53.18; 53.19; 55.1; 55.2; 55.3; 55.4; 55.6; 55.7; 55.8; 55.9;
55.10; части от имот - 55.11; части от имот - 55.12; 55.13;
55.14; 55.15; 55.16; 55.17; 55.18; 55.19; 55.21; 55.22; 55.23;
55.24; 57.1; 57.2; 57.3; 57.4; 57.5; 57.6; 57.7; 57.8; 57.9; 57.10; от 20 до 60
57.11; 57.12; 57.13; 57.14; 57.15; 57.16; 57.17; 57.18; 57.19;
57.20; 57.21; 57.22; 57.23; 57.24; 57.25; 57.26; 57.29; 57.30;
57.31; 57.33; 57.35; 57.36; 57.37; 57.38; 57.39; части от имот 91.341; части от имот - 91.343; части от имот - 91.344;
91.349; 91.396;

Кинт

Мин.
озел.
Площ в
%

Номера на поземлените имоти, включени в границите на
съответната устройствена зона

Плътност
в%

Номер на
устройствената зона

до 0.1

Етажност

Устройствени зони
Параметри

от 90

Описание на устройствената зона

до 4м (1 ет.)

Устройствена зона за озеленяване, паркове и градини. Допуска се разполагане на малки покрити
обслужващи обекти (кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри, за художествени и хоби
дейности) и открити обекти за културни развлечения и забави (концертни естради, летни
амфитеатри, атракциони, изложбени площи и спортни съоръжения), както и преместваеми
търговски обекти (до 1 на сто от територията на паркове с площ над 3 ха и до 2 на сто от
територията на паркове и градини с площ до 3 ха), които не нарушават екологичните,
рекреационните и естетичните качества на озеленените площи и са предвидени в одобрения
ПУП на парка.

от 0,5 до 1,2

от 40 до 60

до 10м (3 ет.)

Земеделска територия с допустима промяна на предназначението. Разрешава се промяна на
предназначението й в територия с режим жилищна устройствена зона с преобладаващо
застрояване с малка височина. Състои се предимно от жилищни сгради, като се допуска
изграждане на административни и делови сгради, хотели, научни и учебни заведения, обекти на
социалната инфраструктура, културата, търговията, услугите, подземни и етажни паркинги и
гаражи, търговско-складови и безвредни производства, обекти на инженерната инфраструктура
и други. Прецизирането на параметрите на застрояване и промяната на предназначението се
допуска след одобрение от ОЕСУТ.

части от имот - 91.362; части от имот - 91.366; части от имот
80697/24/Терени за тех
91.324;

-

-

-

За съоръжения на технчиеската инфраструктура - параметрите се определят в ПУП допуснат и
одобрен според нормативната уредба и според спецификите на обектите.

80697/85/Терени за тех91.376; 91.382; 91.392; 91.417;

-

-

-

-

За съоръжения на технчиеската инфраструктура - параметрите се определят в ПУП допуснат и
одобрен според нормативната уредба и според спецификите на обектите.

80697/999/Терени за т 0.330;
80697/999/Терени за т части от имот - 0.332; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4;
80697/999/Терени за т 85.102;
80697/999/Терени за т 85.104;
80697/999/Терени за т 85.105;
80697/999/Терени за т 85.106;
80697/999/Терени за т 85.110;
85.122; части от имот - 85.123; 91.302; 91.308; 91.315;
91.316; 91.323; части от имот - 91.324; 91.373; 91.385;
80697/999/Терени за т
91.388; 91.399; 91.402; 91.407; 91.411; 91.429; 91.432;
91.434; 91.440;
80697/999/Терени за т 170.77;
80697/999/Терени за т 170.78;

-

-

-

-

Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура

-

-

-

-

Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура

-

-

-

-

Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура
Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура

