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1. Общи положения 

1.1. Общи постановки 

Изработването  на  планово  задание  за  ОУП  на  община  Руен  е  възложено  от  
Общината  и  е  в  съответствие  с  нормативната уредба в областта на устройственото 
планиране  в  Р. България.  Заданието  за  проектиране  на  ОУПО  предхожда  
разработването  на  самия  план  съгласно  чл. 125  от  ЗУТ. 
 

В този смисъл заданието служи като информационна и методическа база за 
разработването на общ устройствен план. В този документ се посочват фази, етапи и 
срокове на разработка, както и основни изисквания към проектантския колектив, на 
който ще се възложи задачата. 

1.2. Мотиви за изработване на ОУПО 

Устройственото планиране на общините и населените места е в пряка зависимост от 
промените в обществено-икономическите условия и законова уредба, настъпили в 
страната през последните десетилетия. Присъединяването на България към структурата 
на Европейския съюз, както и преминаването от централизирана планова икономика 
към пазарно стопанство са основните фактори, предизвикали същностни изменения, от 
една страна - в процеса и подхода на планиране, а от друга - в изискванията към 
функционирането и качествата на урбанизираната среда. Това налага необходимостта от 
изработване на нови устройствени планове, които да съответстват на настоящата 
социално-икономическа ситуация, както и да регулират и стимулират развитието на 
територията на базата на нейния физически и духовен потенциал. Това важи в още по-
голяма степен за територии със специфична проблематика – като наличие на значими 
курортни ресурси и на изявено културно-историческо и природно наследство, при които 
се налага преосмисляне на традиционната методика за даване на оценка и прогноза за 
използването им като потенциал за устойчиво социално-икономическо и териториално 
развитие. 

Устройствено планиране в община Руен се основава на изработения през 1980 или 
1981г. териториален устройствен план на селищна система Руен, но за него не е 
провеждана процедура по одобряване и поради тази причина той не е одобрен. В него 
подробно са изследвани природните дадености и климатични особености на 
територията и са разработени концептуални схеми, свързани с развитието на някой от 
основните жизнени системи. Поради дългия времеви период, от изработването на плана 
до днес, в който липсва актуализация или нов устройствен план, отразяващ 
настъпилите политически и икономически промени в страната, много от постановките, 
залегнали в ТУП-а са изгубили своето значение или са трудно осъществими в 
съвременните нормативни условия. Това обуславя необходимостта от нов Общ 
устройствен план на община Руен, който да се изработи съгласно действащите законови 
норми, както и да създаде предпоставки за баласирано и устойчиво пространствено 
развитие. 
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Урбанистичното развитие на населените места в община Руен се осъществява основно 
на базата на одобрени кадастрални и регулационни планове (Таблица №1). 
Единственият по-актуален регулационен план е изработен през 2007г. за с. Вресово, 
който съответства на сега действащата законова рамка и с който предвижданията на 
новия ОУПО трябва да се съобрази. За останалите населени места има влезли в сила 
регулационни планове в периода 1963-1989г. Те са изработени съгласно тогавашната 
нормативната уредба, в която през последните десетилетия настъпиха редица 
съществени промени, които затрудняват или правят невъзможно тяхното прилагане.  
Поради тази причина се налага тяхната актуализация на базата на нов Общ устройствен 
план на Общината, който да определи посока и устройствени параметри на тяхното 
развитие, като се вземат предвид мероприятията, проведени съгласно действащите 
регулационни разпоредби, за да не се ощетят интересите на частните собственици, 
държавата или общината.   

Таблица 1 - Списък на селата с одобрен КП и ПР в община Руен 

НАСЕЛЕНО 
МЯСТО 

РЕГУЛАЦИОНЕН 
ПЛАН 

КАДАСТРА
ЛЕН 
ПЛАН 

ЕКНМ КАТ. 

ЗОНА 
/граници 
на 
зоната/ 

Цзб 
лв/ м2 

ТИП НА 
ТЕРЕНА 

БИЛКА 390/ 25.04.1978 г. - 04056 VІ  1.50 стръмен 

ВРЕСОВО 04/ 24.09.2007 г. 
63/ 
26.02.2007г. 

12303 VІ  1.50 равнинен 

ВИШНА - - 11363 VІІ  1.20 стръмен 
ДОБРА ПОЛЯНА 4334/ 09.10.1963 г. - 21333 VІ  1.50 равнинен 

І-13, 14, 
19, 20 

2.50 

ДОБРОМИР 389/ 25.04.1978 г.  - 21614 V ІІ- 
всички 
останали 

2.00 
равнинен 

ДРОПЛА - - 23755 VІІ  1.20 стръмен 
ДЪСКОТНА 1212/ 17.11.1975 г. - 24699 VІ  1.50 равнинен 
ЗАИМЧЕВО - 1988 30234 VІ  1.50 стръмен 

І- 11, 13, 
20, 25, 26 

2.50 

ЗАЙЧАР 367/ 06.07.1982 г. - 30243 V ІІ- 
всички 
останали 

2.00 
стръмен 

КАМЕНЯК - 1988 35955 VІІ  1.20 стръмен 

КАРАВЕЛЬОВО - 
300-4-6/ 
21.01.2003г 

36213 VІ  1.50 стръмен 

КИТКА 5757/ 15.04.1942 г. - 37054 VІІІ  1.00 стръмен 
ЛИСТЕЦ 1312/ 11.11.1976 г. - 43880 VІ  1.50 равнинен 

І-56, 57, 
58, 62, 
63, 64, 65 

2.50 

ЛЮЛЯКОВО РД-09-420/03.12.1987 - 44690 V 
ІІ- 
всички 
останали 

2.00 

равнинен 

МРЕЖИЧКО - 1988 49254 VІ  1.50 равнинен 
І- 12, 13, 
19, 20, 24 

2.50 

ПЛАНИНИЦА 157/ 13.06.1988 г. - 56647 V ІІ- 
всички 
останали 

2.00 
стръмен 
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ПОДГОРЕЦ - - 15967 VІІ  1.20 стръмен 
ПРЕОБРАЖЕНЦИ РД-09-24/15.02.1988 г. - 51055 VІ  1.50 равнинен 
ПРИПЕК - 1988 46930 VІ  1.50 равнинен 

І- 15, 16, 
17, 20, 
21, 25, 
26, 30 

2.50 

ПРОСЕНИК 934/ 16.08.1974г. - 58640 V 
ІІ- 
всички 
останали 

2.00 

равнинен 

РАЗБОЙНА 2654/ 15.10.1962г. 1988 61666 VІ  1.50 равнинен 
РЕЧИЦА - - 62548 VІ  1.50 стръмен 

РОЖДЕН - 
300-4-4/ 
21.01.2003г 

62994 VІ  1.50 равнинен 

РУДИНА - 
300-4-7/ 
21.01.2003г 

63166 VІІ  1.20 равнинен 

І- 5, 6, 8, 
9, 10, 11, 
12, 14, 
15, 16, 
17, 23, 24 

2.50 

РУЕН 1025/ 02.08.1976 - 63224 ІV 

ІІ- 
всички 
останали 

2.00 

равнинен 

РУПЧА 968/ 25.09.1979  - 63375 VІ  1.50 стръмен 
І- 17, 23, 
24, 25, 
28, 29, 
30, 31, 
38, 39 

2.50 

РЪЖИЦА 21/ 30.01.1989 - 63598 V 

ІІ- 
всички 
останали 

2.00 

равнинен 

СИНИ РИД 233/ 31.07.1972  - 80296 VІ  1.50 стръмен 
СКАЛАК 40/ 07.08.1957  1989 66706 VІ  1.50 равнинен 

СНЕЖА - 
300-4-5/ 
21.01.2003г 

87225 VІ  1.50 стръмен 

І- п.и. 
заключен
и между 
полигоно
ва мрежа 
с точки 
61, 139, 
140, 141, 
143, 144, 
147, 148, 
69, 68, 
67, 66, 
65, 64, 
63, 62, 61 

2.50 

СНЯГОВО - 1988 67767 V 

ІІ- 
всички 
останали 

2.00 

стръмен 

СОКОЛЕЦ - 1987 67876 VІ  1.50 стръмен 

СР. МАХАЛА - 
300-4-8/ 
21.01.2003  

68401 VІІ  1.20 равнинен 

СТРУЯ - 1987 69990 VІ  1.50 стръмен 
ТОПЧИЙСКО 55/ 14.01.1970  1987 72864 VІ  1.50 равнинен 
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І- 21, 22, 
27, 28, 
29, 31, 32 

2.50 

ТРЪНАК РД-09-416/03.12.1987 - 73287 V 
ІІ- 
всички 
останали 

2.00 

равнинен 

ЧЕРЕША 217/ 08.07.1961  1989 80563 VІ  1.50 равнинен 

ШИВАРОВО 132/ 12.01.1951 1985 83154 VІІ  1.20 стръмен 

І- 11, 12, 
14, 18, 
20, 20а, 
21, 22 

2.50 

ЯБЪЛЧЕВО 450/ 03.09.1983  - 87093 V 
ІІ- 
всички 
останали  

2.00 

равнинен 

ЯСЕНОВО - 1987 87638 VІ  1.50 стръмен 

с. Заимчево – 8564, с. Каравельово – 8553, с. Ясеново – 8569 
 
Забележка: За селата Вишна, Дропла, Дюля, Звезда, Подгорец, Речица - няма 
изработени Кадастрални планове, устройствен планове и т.н Източник: Общинска администрация 

За територията на община Руен през 2014г. е изработен от колектив на фирма „Пролес-
инженеринг” ООД и Горскостопански план, който още е в процедура по одобряване. В 
него детайлно са описани вида, характеристиките и спецификите на горския фонд, 
собственост на община Руен, указани са основни насоки за организация на 
стопанисването му, както и са предвидени необходими мероприятията по неговото 
поддържане, опазване и развитие. Предвижданията на новия общ устройствен план на 
общината е необходимо да бъдат съобразени с постановките, залегнали в гореописания 
план, засягащи обслужването, защитата и използването на горските територии като 
ресурс за развитие на местната икономика, отдиха и туризма.  

Икономическото състояние на община Руен се характеризира с водеща роля на селското 
стопанство, чието развитие през последните години е затруднено поради 
преориентиране на работоспособното население към другите икономически дейности, 
където доходите са значително по-големи и рискът от загуби е по-малък. За упадъка на 
аграрния сектор голямо влияние оказва и увеличаването на възможностите за работа и 
привлекателността на близкоразположения областен център – гр. Бургас – една от 
изявените черноморски локализации. Териториално отражение на тези процеси се 
изразява в изоставяне на обработваемите земи, обезлюдяване на населените места и 
влошаване на качествата на жизнената среда в селата. Поради тези причини е 
необходимо да се разработи актуална урбанистична концепция, която да отчете 
натрупалите се проблеми и да създаде предпоставки за възстановяване на традициите 
на общината в селското стопанство чрез въвеждане на съвременни методи за 
екологично земеделие, преоткриване на занаячийския сектор и използване на 
природните дадености за развитие на системата отдих.  

Очевидна е необходимостта от разработването на нов Общ устройствен план на община 
Руен, който да даде дългосрочна перспектива за развитието на общината и да отрази 
промените във функциите на отделни територии. 
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Динамиката, с която се променят социално-икономическите условия през последните 
години, налага адаптация, ревизиране и актуализиране на устройствените схеми и 
планове на различни нива. Може би и това е причината, поради която събитията често 
изпреварват планирането. За да се създаде планова основа и единна визия за развитие 
на общината, е необходимо да се разработи общ устройствен план с такъв териториален 
обхват.  

Приложение №1 - Европейски териториални ориентири и Ориентири на 
териториалната култура 

1.3. Съвременни изисквания към устройственото планиране 

Методически подходи при разработване на аналитичните и прогнозни проучвания 
към ОУП 

ОУПО Руен следва да обвърже всички други устройствени разработки за територията – 
както от по-високи териториалноустройствени нива, така и да послужи като директива 
за изработването на устройствени разработки от по-ниски нива (директивни план-схеми 
за териториална структура и обемно-пространствено изграждане; общи устройствени 
планове на градове и подробни устройствени планове). 

Изработването на ОУПО Руен е необходимо да се съобрази и да е в съответствие с 
изискванията и разпоредбите на всички действащи нормативни актове, както с 
наднационално и национално значение, така и с регионално и локално действие.  

Основните приложими нормативни документи при изработването на ОУПО Руен 
са: 

 Закон за Устройство на Територията (ЗУТ), с актуалните приложения и наредби; 

 Закон за Културното Наследство (ЗКН), с актуалните приложения и наредби; 

 Закон за Водите (ЗВ), с актуалните приложения и наредби; 

 Закон за Защитените Територии (ЗЗТ), с актуалните приложения и наредби; 

 Закон за биологичното разнообразие (ЗБР); 

 Закон за Опазване на Околната Среда и Водите (ЗООСВ), с актуалните 
приложения и наредби; 

 Национална концепция за пространствено развитие, НЦТР , 2013-2025 г. 

 Национална Стратегия за Регионално Развитие 2014-2022г; 

 Регионален план за развитие на Югоизточен район от нио 2 за периода 2014-
2020г. 

 Областна стратегия за развитие на област Бургас за периода 2014 – 2020 година 

 Общинска стратегия за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на община Руен за периода 2011-2015 год. 

 Общински план за развитие на обищна Руен 2014-2020 

 Общинска програма за управление на отпадъци на община Руен 

 Общинска програма за опазване на околната среда в Община Руен 
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 План за защита при бедствия и аварии в община Руен 
 

При аналитичните проучвания да се допълни базовата информация от плановото 
задание и да се направи по-задълбочен анализ на актуалното състояние с цел да се 
установят фактори, закономерности и процеси в отделните функционални системи, 
както и причини за наличието на определени проблеми.  

За да се установят определени тенденции в развитието на социалната и икономическа 
сфера, на материалната среда и инфраструктура е необходимо да се изследва 
ретроспективен период от минимум 5 години назад.  

Етапи и времеви хоризонти на прогнозите  

Времевият хоризонт на един общ устройствен план е в рамките на 15-20 години. 
Възможно е да се възприеме и 7-годишния период при плановите и програмни 
документи на Европейския съюз.  

Относно вариантността на прогнозите е препоръчително да се разработят три варианта, 
както следва: 

- Песимистичен вариант - този вариант може да се нарече още 
минимален, като при него се приема, че основно е влиянието на задържащите 
развитието фактори  

- Реалистичен вариант – при този вариант се приема, че основно влияние 
имат стимулиращите фактори за развитие, а това на задържащите е 
незначително / пренебрежимо малко 

- Оптимистичен вариант – при този вариант се приема, че социално-
икономическото развитие, сферата на културата и изкуството, демографските 
процеси и пр. се влияят от стимулиращи фактори 

Вариантният подход на работа при прогнозите се препоръчва, за да се даде по-голяма 
гъвкавост и да се осигури по-голям шанс за прилагане на устройствените решения и 
планови действия.  

Плановото задание предвижда в процеса на цялостната разработка диференциране на 
три основни етапа: 

- Задание за изработване на ОУПО Руен и Опорен план 

- Двуфазно изработване на ОУПО Руен в съответствие с разпоредбите 
 на чл.17, ал.2 от Наредба №8 

1) ФАЗА Предварителен проект 

2) ФАЗА Окончателен проект 
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- Правила и нормативи за прилагане на ОУПО в съответствие с Наредба 
 №7 (във връзка с чл.104, ал.2 ЗУТ). 

Предпроектните проучвания – Плановото задание и опорния план подлежат на 
обсъждане и приемане от ОЕСУТ.  

ОУПО Руен да се изработи в съответствие с чл. 116а ЗУТ (ДВ, бр.82 от 2012 г). Обемът 
и съдържанието на ОУПО Руен да съответстват на наредбата по чл.117 от ЗУТ - 
Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове - чл. 15-19. В този 
смисъл с ОУПО Руен да се определят: 

1) Анализ на съществуващото положение (диагноза) и прогноза за периода по чл. 
17, ал. 3 от Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове 

2) териториалното разположение и развитие на основните функционални системи – 
обитаване, труд /производство/, обслужване, отдих и туризъм, както и транспорт; 

3) местоположението и границите на урбанизираните територии, земеделските 
територии; горските територии, защитените територии, нарушените територии 
за възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено 
предназначение; режимът на устройство на отделните видове територии, който 
включва параметри на застрояване и развитие, санитарно-охранителни зони, 
мерки за опазване и превенция опазване, както и изисквания към тяхното 
използване и развитие; 

4) териториите с особена териториално-устройствена защита, чл. 10, ал. 2 от ЗУТ, 
както и тези, за които е необходимо установяване на режим за превантивна 
устройствена защита съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗУТ 

5) разположението на трасетата на транспортната инфраструктура от национално и 
общинско равнище; 

6) разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на 
територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с 
инфраструктурни мрежи, вкл. съоръжения и обекти от национално значение. 
Също така да се отразят и съответните им сервитути; режимът и специфичните 
правила за опазване, възстановяване, превантивна защита и т.н за териториите, 
за които има специфични изисквания към тяхното устройство, функциониране и 
развитие. 

 

1.4. Регионална характеристика, място на общината в националното и 
международно пространство 

Община Руен е разположена в Бургаска област, Югоизточен район за планиране. 
Според еднозначната класификация на териториални единици на страните-членки на 
Европейския съюз, общината попада в ниво LAU2 (бивш NUTS 5), на базата на това 
деление се определят спецификите, финансирането и развитието на разглежданата 
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територия, както в европейски контекст, така и в редица стратегически и 
пространствени документи на национално равнище. Поради тази причина е от голямо 
значение да се посочи мястото на община Руен в тези документи, за да се определят 
насоките и възможностите за финансирането и развитието й, които да се заложат и в 
постановките на новия ОУПО, което ще спомогне до голяма степен за неговото 
осъществяване. 

Първият документ, който оформя насоките за териториално развитие на община Руен е 
Териториален дневен ред на ЕС 2020 – това е документ–декларация за политическо 
съгласие със стратегия „Европа 2020”, надграждайки я с условията за реализацията й. 
Необходимо е да се отчетат териториалните измерения и специфичните потенциали на 
регионите. За да се постигне целта се формулират шест основни приоритета за развитие 
в териториален аспект, от които един има пряко отношение към типа община, каквато е 
Руен: „Интегрирано развитие – в градовете, в селските и в специфичните/неформални 
райони (излизане от границите на градовете в техните „зони на активно влияние”, 
внимание към селските райони с уникалните им черти, периферните райони, ефикасно 
използване на ресурсите, опазване на земята, заздравяване на връзките град – село)”. 

Друг документ, с чийто постановки е необходимо да се съобрази новия ОУПО е 
Националната програма за развитие „България 2020” (НПР) – това е националният 
стратегически документ от най-висок ранг, формулиращ целите и приоритетите за 
развитието на България във всички сектори, имащи отношение към постигането на 
целите на Стратегията „Европа 2020”. Предвиденият пакет от цели съдържа: три 
основни цели и осем приоритета, от които Приоритет 3 е с основополагащо значение за 
общините: 

Приоритет 3 “Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване 
на местния потенциал” е насочен към реализиране потенциала на българските райони 
и превръщането им в привлекателно място за живеене и бизнес със съхранена природа 
и уникални културни паметници и традиции. Приоритетните дейности предвиждат 
повишаване на конкурентоспособността на регионалната икономика, опазване и 
съхранение на околната среда, подобряване на транспортната свързаност, изграждане на 
техническата инфраструктура във водния сектор, развитие на широколентова 
инфраструктура в населените места, вкл. и за селските райони, стимулиране развитието 
на устойчиви форми на туризъм и популяризиране на културните и природни ценности, 
развитие на капацитета за стратегическо планиране на регионалните и местни власти и 
подобряване на регионалното управление. Залага се на използването на местния 
потенциал, както и на развитието на европейското териториално сътрудничество, като 
възможност за повишаване качеството на живот и преодоляване на проблемите в 
периферните и в изостаналите райони в страната.  

Приоритет 3 на НПР „България 2020” е пряко свързан с прилагането на политиката за 
регионално развитие, респективно с Националната стратегия за регионално развитие, 
която му съответства. Тази стратегия се отнася както за развитието на урбанизираните 
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територии, така и за територията на селските райони и е базирана на интегриран 
подход.  

В такава насока е формулирана визията за регионално развитие, заложена в 
Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022г. (НСРР): „Българските 
райони – привлекателни за живеене, ефективно използващи своя потенциал за 
постигане на устойчив растеж, създаване на нови работни места, бизнес и туризъм, със 
съхранено природно и културно наследство.”  

В стратегията е предложена Концепция за постигане на бъдеща териториално-
урбанистична структура. Йерархичната система от градове-центрове се представя от 
пет йерархични нива: В територията на общините техните центрове – много малки 
градове и села, са административни, стопански и обслужващи центрове за населението 
на собствените си общини. Те формират петото ниво от 133 бр. центрове с общинско 
значение, в което попада и община Руен. Периферните слабоурбанизирани територии се 
определят като изостанали райони за целенасочено подпомагане – селски, планински, 
гранични. Политиките за развитие на селските райони и малките градове в тях трябва 
да бъдат насочени към разнообразяване на структурата на селскостопанската заетост и 
към създаване на нови връзки град – село. Взаимодействията между града и селото са 
от стратегическо значение за повишаване на конкурентоспособността на селските 
райони.  

Национална концепция за пространствено развитие (НКПР), 2013-2025 г. надгражда и 
доразвива предложеният в НСРР 2012-2022 г. полицентричен модел от йерархизирани 
центрове и оси на развитие, като посочва пътищата за преминаването им на по-високо 
равнище. 

Насоките, които дава НКПР, са свързани с развитието на мрежата от социални услуги 
по един по-устойчив модел, който да се противопостави на вътрешните миграции и 
обезлюдяването. От особено значение е равнопоставеният достъп до най-важните 
„животоспасяващи“ услуги. На първо място при позициониране на бизнес и при избор 
на място за живеене, след техническата и транспортната инфраструктура се поставят 
подсистемите на здравеопазването и образованието. Показателите за обектите от 
системата имат много важно значение и за по-ниските равнища в йерархичната система, 
защото от наличието на подходящи учебни заведения зависи демографският баланс и 
задържането на трудоспособното население. 

НКПР не пренебрегва най-малките и най-много на брой градове и села от 5-то 
йерархично ниво, където се осъществява първичното обслужване на населението на 
общините и където са налични работни места извън селскостопанската заетост – в 
сферата на социалните услуги, търговията, администрацията, промишленото и 
занаятчийското производство, образованието, културата. Важно условие за 
свързаността с останалите селища в общините и достъпа до тези услуги са удобните, 
изградени и поддържани, комуникационно-транспортните връзки. 



ЗАДАНИЕ ЗА ОУПО РУЕН 

 ПРОЕКТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ - БУРГАС 15 

Документите, отнасящи се до бъдещото развитие на държавата, отразяват до голяма 
степен европейските политики, които от своя страна определят насоките за изработване 
на Оперативните програми на ЕС, които са един от основните източници на 
финансиране и предоставят възможности за стабилизиране и просперитет не само на 
големите, но и на малките общини, каквато е Руен.  

Следващите нормативни документи, които директно осъществяват връзката между 
националното и местното ниво, определят конкретните насоки и залагат бъдещите 
принципи за развитие на община Руен са Регионалния план за развитие на 
Югоизточен район 2014-2020г. и Областната стратегия за развитие на област 
Бургас (ОСРОБ) 2014-2020г.  

Като основен документ, определящ средносрочните цели и приоритети за устойчиво 
интегрирано регионално и местно развитие на територията на Югоизточен район, 
Регионалният план е насочен към преодоляване на вътрешно-регионалните различия 
в степента на социално-икономическото развитие в района, както и на 
междурегионалните различия с останалите райони в Европейския съюз в контекста на 
общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж и намаляване на различията между високоразвитите региони и 
изостаналите периферни райони в ЕС.  

Областната стратегия за развитие на област Бургас се разработва в съответствие с 
регионалния план за развитие. С нея се определят целите и приоритетите за устойчиво 
интегрирано регионално развитие, като се отчитат специфичните характеристики и 
потенциала на областта, както и районите за целенасочена подкрепа, чиято цел е 
постепенно да се ликвидират значителните неравномерности в развитието на отделните 
общини в област Бургас. Тази политика предполага фокусиране на значими усилия в 
посока на ускорено развитие на отделни общини, изпитващи силни тенденции на 
неустойчиво развитие. Тази подкрепа предполага разработка на целеви проекти за 
развитие в такива ключови направления като икономика и социална сфера. В  област 
Бургас такива общини с необходимост от целенасочена подкрепа са Малко Търново, 
Руен и Средец.           

Като изхожда от характеристиките на общините, подлежащи на целенасочена подкрепа, 
които са с аграрна ориентация, мерките за такава следва да включват (посочени са само 
тези мерки, които имат териториален обхват и които следва да се заложат в новия 
ОУПО): 

 Изграждане на агро-бизнес центрове, 
мрежи за обмен на информация, ноу-хау 
и иновационни практики в 
селскостопанския сектор;  

 Насърчаване на производство на 
т.нар. „биопродукти“;  

 Изграждане на регионални стокови 
борси 

 Залесяване на неплодородни 
земеделски земи;  

 Създаване на агро-горски системи 
върху земеделски гори; 
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 Залесяване на неземеделска (горска) 
земя;  

 Създаване на нова горска 
инфраструктура: горски пътища и 
други. 

В териториален аспект община Руен се намира в северозападната част на област Бургас,  
която е най-голямата по площ от 28-те области в България (площ от 7 748,1 km2 и 
население от 415 817 души (данни от преброяване през 2011г.)). Общината е 
разположена върху площ от 689,9 кв. км. и граничи с общините Поморие, Сунгурларе, 
Карнобат, Айтос,  Смядово, Дългопол и Долни чифлик.  Тя е съставена от 41 населени 
места, от които най-големи са общинският център с. Руен (2261 души), Люляково, 
Планиница и Просеник. Две от населените места (Дюля и Звезда) са без постоянно 
население.  

За развитието на община Руен важна роля играе близостта на Черноморското 
крайбрежие. Освен че привлича множество туристи ежегодно, то създава отлични 
предпоставки за развиване на международни икономически връзки с черноморските 
градове, както и предпоставки за привличане на туристи от Черноморието към 
вътрешността на страната. Въпреки това, тези предпоставки не се използват 
пълноценно и не са добре разработени поради недостатъчно развитите транспортни и 
икономически връзки в района.  

Северните части на областта са заети от дялове на Източна Стара планина, които слабо 
надвишават 1000 м и не представляват съществена пречка за комуникациите с 
областите от Североизточна България. Преобладаващият низинно-хълмист релеф 
улеснява изграждането на селищната мрежа, на железопътната и пътна инфраструктура. 

Климатът на Бургаска област се обуславя от съвместното влияние на Черно море, Стара 
планина и Странджа. Максимумът на валежите за районите на Бургас, Карнобат, Айтос, 
Сунгурларе, Руен и Камено е през месеците май и юни, а за района на Странджа през 
месеците ноември и декември. Средната годишна температура на въздуха е от 11,3°C за 
общините Руен и Малко Търново до 13,3°C за Созопол.  

Основните почвени типове в Бургаска област, подходящи за интензивно земеползване 
са смолниците, канелените горски почви и алувиално-ливадните почви. По-високите 
хълмисти области на Карнобатското поле (община Карнобат), по югоизточните 
склонове на Стара планина (общини Несебър, Руен, Айтос, Сунгурларе) и Странджа 
планина (общините Средец, Малко Търново, Созопол, Приморско и Царево) са заети с 
канелени горски почви. 

В Черноморският басейнов район, към който принадлежи Бургаска област като цяло се 
наблюдава добро качество на водите. 

С най-голяма тежест в икономическото развитие на област Бургас е сектор „Услуги“ – 
63.8% от брутната добавена стойност (БДС), формирана в областта. Следва 
индустрията с 31.4% и накрая е селското стопанство с 4.8%. Трябва да 
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се подчертае, че през последните години се наблюдава тенденция на нарастване на дела 
на услугите за сметка на промишлеността и особено за сметка на селското стопанство. 
Така например сектор индустрия през 2007 г. е създал над 40% от БДС, а аграрният през 
2006 г. над 6% от БДС в област Бургас. 

Следва да се отбележи, че подобна тенденция, особено в условията на глобална криза, 
може да бъде оценена като негативна, доколкото устойчивостта на една икономика се 
оценява преди всичко по функционирането на сектора на реалното производство – 
индустриален и аграрен сектори. 

Разпределението на населението в област Бургас демонстрира още една негативна 
тенденция – половината от населението на областта е съсредоточено в град Бургас, 
докато другата половина е неравномерно разпределена по територията на областта.  

Динамиката на населението в областта демонстрира много сериозни различия особено 
при големия град Бургас. Подобни различия могат да бъдат обяснени с това, че в 
докризисния период значителна маса хора се насочват към селата. И обратно в 
условията на кризата хората се насочват към големия град предвид по-високата 
устойчивост предвид разкриване на работни места и други. Основните тенденции в 
демографските процеси в област Бургас са, че населението на областта все още е с 
отрицателен прираст, но показателите са по-благоприятни от средните за страната. 
Запазва се появилата се тенденция  за обезлюдяване на селата. Показателят естествен 
прираст е по-благоприятен за област Бургас, в сравнение с общия показател за 
РБългария и постепенно се доближава до нула.Четири са общините в област Бургас, 
които са с положителен естествен прираст – Руен, Айтос, Несебър и Бургас. С най-
голям отрицателен прираст са общините М. Търново, Карнобат, Созопол, Средец, 
Камено и Сунгурларе. 

Въпреки че областният център продължава да привлича хората, тъй като предлага по-
добри възможности за работа, в последните години се наблюдава тенденция на 
засилване на миграционната вълна към по-малки градове с туристически потенциал, 
които предлагат добри условия за работа и живот. През последните години нараства 
относителният дял на миграциите с посока „село-село“ и „град-село“. 

1.5. Цели и задачи на ОУПО  

Основна цел на ОУП на община Руен определяне на устройствени режими и 
показатели, способстващи за изграждането и функционирането на една гъвкава, бързо 
приспособяваща се и отговаряща на съвременните изисквания среда за обитаване, труд, 
отдих, обслужване и комуникация, отчитаща съществуващия потенциал и благоприятни 
условия за развитие на бизнеса и привличане на повече инвестиции в община Руен 

Този документ служи: 

 За регулиране на определени обществени отношения, свързани със 
собствеността 
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 За хармонизиране на определени пространствени политики 

 За да се създаде планова основа за реализиране на различни инвестиционни 
намерени и инициативи 

 За прилагане на заложени в нормативните документи и утвърдени в 
устройствената практика принципи на планиране и устойчиво развитие на 
основните функционални системи в жизнената среда – обитаване, труд, отдих и 
обществено обслужване – като се съблюдават съвременните стандарти, норми и 
критерии 

Методически задачи и прогнозен период на ОУП на община Руен 

Важно е да се намерят допирните точки между задачите на общинският план за 
развитие и задачите на общия устройствен план. В този смисъл формулираните 
приоритети трябва да допринесат за реализиране на визията, заложена в ОПР: "Община 
Руен е устойчиво развиваща се общност, с развита и пълноценна икономика, съобразена 
с местните условия, ресурси и традиции. Общината е привлекателно място за живот, 
със съхранена природа и добра инфраструктурна база, която е в състояние ефективно да 
обслужва населението и местния бизнес.“.  

За постигането на основната цел на ОУПО Руен е необходимо да се решат следните 
методически задачи: 

 Очертаване на точните граници на защитените територии и зони за природно и 
културно наследство и изготвяне на специфични режими и изисквания за 
поддържане на екологичното равновесие и за опазване на ландшафта от 
неблагоприятни антропогенни въздействия; 

 Съставяне на демографска прогноза в рамките на времевия обхват на плана, с 
цел изчисляване на бъдещото натоварване на територията – необходимост от 
изграждне на нови мрежи на инженерната инфраструктура, нови обекти на 
социалната инфраструктура и т.н.  

 Дефиниране параметрите на устройствените зони и режими при два или три 
сценария (оптимистичен, песимистичен и реалистичен) за развитие на 
територията на община Руен при отчитане на собствените ресурси и 
регионалните взаимовръзки; 

 Организация на вътрешната структура на елементите на функционалните 
системи и определяне на допустими устройствени показатели; 

 Развитие, оразмеряване и провеждане на елементите на инженерните мрежи; 

 Определяне на йерархията, структурата, трасетата на елементите на главната 
транспортно-комуникационна мрежа; създаване на условия за оптимизиране 
функционирането на обществен междуселищен транспорт; 

 Създаване на правила, режими и нормативи за опазване, експониране и 
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адаптация на ценностите на природното и културно-историческото наследство; 

 Изготвяне на правила и нормативи за приложение на ОУПО; 

 Разработване на програма от мероприятия и система за управление реализацията 
на ОУПО. 

В съответствие с разпоредбите на чл. 17, ал. 3 от Наредба №8, Плановото задание 
изисква ОУПО Руен да се разработи за времеви обхват (прогнозен период 15 – 20 
години) – до 2030 г. Периодът е по-дългосрочен, тъй като е обвързан с инвестиционни 
намерения и реализиране на определени стратегически решения и политики. И в 
съответствие с методическите указания за съставяне на задания за изработване на ОУП 
на териториите по чл. 106 и 107 от ЗУТ на Министъра на инвестиционното 
проектиране. 

1.6. Историческо развитие на населените места   

В историческите извори летописците говорят за съществуването на с. Руен през XV в. 
под арабското название Офла-Улан. Старото име на селото е известно още като Уланлий 
/улан – арабска дума, означава момче, чедо/. В други документи от XVII в. се споменава 
за съществуването на с. Руен, и с. Ябълчево /Алма дере/. От намерените останки и от 
преданията за селото се съди, че то се е намирало първоначално в местността Манаф 
тарла – източно от сегашното село. По-късно се премества в местността  „Джевизлик“, 
Орешака северно от сегашното местоположение на селото. Предполага се, че това е 
южния склон на един от дяловете на Източна Стара планина, където е вододелното било 
на р. Луда Камчия и Черно море. Съдейки от преданията сегашното с. Руен датира от 
1788г.  До самото селище минавал „Пътя на солта“ свързващ „Анхиало“ /дн. Поморие/ с 
Провадия наричан още „Соленият път“, по който ставало снабдяването на 
вътрешността на страната със сол, посредством кервани. Първите данни за 
съществуването на с. Руен се съхраняват в Народната библиотека „Св. св. Кирил и 
Методий“, град София. 

с. Дъскотна - Първите данни за селото са от началото на 8-ми век, когато то влиза в 
пределите на Българската държава, като част от областта Загоре (представлявало е 
погранична крепост, останки от която и днес стоят непроучени докрай в близост до 
селото). Името идва от гръцката дума "дискос"-плосък, овален съд, поради 
заобиколеното котловинно поле, където е селото. Селото се развива като погранично, 
като срещу задължението да охраняват прохода (Хондис или Сондис) хората са 
получавали права на свободни граждани. Първото наименование е Дискот, а след това 
през Дъскот, Дискотна и до днешното Дъскотна. С. Дъскотна е било център на бивша 
община в състав от 9 села. 

с. Вресово е с много стари корени. Коренът на името идва от врис (гр.: извор). В карта 
на Българското царство във времето на братя Асеновци 1185-1257 г. селото носи името 
Хърсово. Полският пътешественик Oswiecim през 1636 г. също посочва селото като 
Хърсово. През 1891 г К. Иречек, пътувайки из нашия край, пише за него "Според 
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преданието някога било град Хърсово, подчинен на Ямбол със 17 казанджийски 
дюкяна". До 1970 г. селото е населено само от етнически българи, а след това има 
масова миграция към градовете. Голяма част от хората се заселват в Емировския 
квартал в Айтос, а в селото идват турци от долината на река Камчия.  

с. Люляково - Жителите на селото са потомци на малоазийски българи оземлени и 
заселен тук през 1914 г. Първо жителите на селото са се заселили в областта на 
манастира св.Йоаким и Анна, а името на селото е било Керметлик, защото са се 
препитавали с производство и продажба на керемиди. След това жителите на селото са 
били прогонени от мюсюлманите и са се засели по-долу в областта. Името на селото се 
променя на Граматиково. Жителите на селото обаче не харесват мястото и се местят на 
мястото, където и до днес се намира селото. Името на селото се променя на Люляково, 
защото наоколо има много красиви люлякови гори.  

с.Преображенци е възникнало в началото на османското владичество. Съществуват 
сведения в държавен архив, че през 1640 г. е имало 27 български семейства. 
Населението е било със особен статут в Османската империя. Това са така наречените 
"войнуци" - местна полиция, която имала задача да защитава проходите и са били 
освободени от редица данъчни задължения. Името на селото идва вероятно от 
управителя Надир или Надър. По тези места е минавал важния път Варна-Истанбул.На 
един от проходите в планината има камък с голяма човешка стъпка, която местното 
население нарича Крали-Марковата стъпка. По тези места през VIII-VI в.пр.Хр. живеят 
тракийски племена "транипси" и "нипсеи". През VII век преди създаването на 
българската държава се настанява славянското племе "севери". След 681 г тези земи 
остават във владение на Византия. След похода на хан Тервел през 705 г. те вече са 
присъединени към България. През 976 г. тези земи са завладени от Йоан Цмихский, но 
няколко години по-късно, Самуил успява да ги отвоюва. Окончателно през 1018 г. 
попадат под Византийска власт. След въстанието на Асеновци, Калоян успява да 
възстанови българското им владеене през 1204 г. След битката при Черномен през 
1371г. цяла Тракия попада под османска власт. Със освобождението на България и 
Берлинският конгрес през 1878 г. селището остава в Източна Румелия. След 
Съединението през 1885 г. влиза в границите на България. В Държавен архив гр.Бургас 
се намират протоколи от църковното настоятелство за периода 1897 г. до 1919 г.и от 
1919 г. до 1930 г. В държавен архив се намират и различни приходно касови ордери, 
третиращи различните дейности и разходи на църквата. Църквата носи името 
"Св.Св.Константин и Елена". С годините църквата рухва, за да може през 1996 г. с труда 
на българи и турци да се възстанови. На 14.01.1928 г. е основано и читалище 
"Просвета". Училището е създадено през 1928 г. и носи името "Отец Паисий". С 
течение на времето училището се превръща в начално и в 2000 г. със заповед на 
тогавашния Министър на просветата Весели Методиев е закрито, за да работи в 
момента само като лятна детска градина. През 1950 г. се създава ТКЗС "Лисенко", което 
просъществува до създаването на /АПК/Аграрно Промишлени Комплекси през 70-те 
години на 20-ти век. Първия турчин в селото се заселва през 1969 г. Турците идват от 
селата Каменяк, Заимчево и др. До 1969 г. в селото са живеели само българи, с 
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изключение 1956-1957 г. за кратко копанари, които се изселват в с. Караново. Джамията 
е построена през 1994 г. През селото минава река Хаджийска, която се влива в курорта 
Слънчев бряг, на Черно море. До 1976 г. селото се наименува Надър и с указ на 
тогавашния Държавен съвет се преименува на с.Преображенци заради голямото 
преселение на бежанци от Тракия след Илинденско-Преображенското въстание.  

1.7. Културно-историческо наследство 

Община Руен има богато културно-историческо наследство. То е представено от 
архитектурно-строителни, исторически, археологически и художествени ценности, 
някои с национално, други с местно значение, самостоятелно или в ансамбъл. 

Съгласно Закона за културното наследство – ЗКН (10.04.2009 г.) според културната и 
научна си стойност и обществена значимост недвижимите културни ценности се 
включват в следните категории: със световно, с национално, с местно и ансамблово 
значение, както и за сведение.  

Според научната и културна област, към която се отнасят, недвижими културни 
ценности са: археологически, исторически, архитектурно-строителни, художествени и 
пр. Според пространствената структура и териториалния обхват те биват единични и 
групови. В община Руен има представители и на двата типа.  

Географската характеристика и пространственото развитие на селищната структура в 
Община са предпоставката за заселване на различни цивилизации по територията ѝ още 
от древността. Културното наследство е резултат от напластяване на отминали 
цивилизации и епохи, които носят специфична памет и идентичност на мястото.  

Културното наследство в община Руен е представено предимно от археологически и 
исторически, както и от природните ценности, народните традиции и културните 
обичаи. 

В община Руен са идентифицирани 47 недвижими културни ценности като 19 са с 
категория „национално значение“1. Концентрацията на НКЦ с категория „национално 
значение“ в териториалния обхват на общината е три пъти над средното за общините в 
България. 

                                                                          

1 Архив,  НИНКН 
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Културното наследство в общината е концентрирано в югоизточната част на общината в 
населените места – Ябълчево, Руен, Просеник, Преображенци, Шиварово и Вресово 
/фиг. 1/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1 Концентрация на Недвижими културни ценности. 

Местоположение и описание на недвижимите културни ценности в териториалния 
обхват на община Руен: 

с. Ябълчево -  археологически с категория „национално значение“: 

− Селищна могила /Дядо Бойчова могила/, на около 500 м западните покрайнини на 
селото, на левия бряг на Чаирска река, в м."Соргунлука", ситуира се в равнина, вдясно 
от шосето за град Шумен /на 100 м от него/; 

− Надгробна могила, 300 м от западните покрайнини на селото, вдясно от шосето за 
град Шумен, в равнина; ситуира се в лозето на МТС; 

− Могилен некропол, 3.5 км югозападно от селото, западно от т.н. Маджарски язовир, 
върху възвишеност на терена, в м."Карачана" и "Кьопек гьоню" /Кучешки припек/. 

с. Шиварово: 

− Антична и късноантична керамична  работилница, 1.8 км северозападно селото, при 
десния бряг на потока "Асарлък дереси" /Крепостна река/, в района на чешмата "Таш 
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бунар" /Каменен извор/, ситуира се върху наклонен към север терен, на 100 м източно 
от посочената чешма; 

− Древен култов район, 2 км северно от селото, вляво от шосето за Шумен на 
възвишение в западната част на Еминската планина. Ситуира се върху наклонена към 
север поляна на 280 м югозападно от късноантичната крепост "Асарлък"; 

− Късноантична крепост "Асарлък", 2 км северно от селото, вляво от шосето за Шумен 
върху възвишението при западния край на Еминската планина, сключено между 
Шиваровската река /Коджа дере/ и потока Асарлък дереси, близост до водослива им; 

− Късноантично водохранилище - Щерна, 2 км северно от селото, в крепостта 
"Асарлък"; 

− Късноантично селище, 2 км северно от селото, вляво от шосето за Шумен, върху 
леко наклонена към север равнина, ситуира се южно от крепостта "Асарлък" 

с. Топчийско – разположено е Лобно място на партизани, м."Хърдълък“, 500 м северно, 
исторически с категория „местно значение“,  

с. Руен: 

− Селищна могила, 500 м от западните покрайнини на селото, вдясно от шосето за с. 
Ябълчево, в чашата на т.н. Ябълчевски язовир /в източния му край/; 

− Селищна могила , 400 м от западните покрайнини, вдясно от шосето за с. Ябълчево, 
край югоизточния бряг на т.н. Ябълчевски язовир; 

− Тракийско укрепление около 2 км север-североизточно от селото, върху малко 
възвишение, при южните склонове на Еминската планина, в м."Иланлъка" 
/Змиярника/; 

− Тракийско селище, върху южния склон на възвишението с разгледаното укрепление и 
в равнината - от двете страни на потока, минаващ край крепостта. Ситуира се в 
м."Иланлъка" до чешмата Меликшата; 

− Тракийско селище от късножелязната епоха и от римския период, до северните 
покрайнини на селото /на 300 м северозападно от цех "Метални конструкции"/, вляво 
от шосето за с.Топчийско. Ситуира се под м."Канлъ гечид" /Кървав път/, в района на 
микроязовира ѝ; 

− Могилен некропол, край северните покрайнини на селото, край стопанския двор от 
двете страни на шосето за с. Топчийско, върху леко наклонена на юг равнина; 

− Антично укрепление, 4.5 км север-североизточно от селото, вляво от шосето за с. 
Топчийско /700 м от него/, в Еминската планина; ситуира се върху възвишението 
между два безименни потока, в м. "Манаф тарла"; 
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− Тракийска гробница, 1.5 км североизточно от селото, южно от м."Иланлъка" 
/Змиярника/; 

− Надгробна могила, 1.2 км североизточно от селото, при десния бряг на потока, ляв 
приток на Хаджийска река, в равнина /отстои на около 300 м юг-югоизточно от 
посочената тракийска гробница/; 

− Надгробна могила "Дядо Спасовата могила", 2 км южно от селото, при десния бряг 
на р. Куру аркасъ /Зад гората/ в м."Бююк юрт" /Голямо селище/; 

− Антични постройки, 3 км източно от селото, от двете страни от шосето за с. 
Преображенци в м."Юртлука". 

с. Просеник: 

− Селище от римската епоха, 1 км източно от селото, вляво от шосето за курорта 
Слънчев бряг, м. "Андреевата чешма"; 

− Антично и късноантично селище, 1.4 км северозападно от селото /на 600м от 
покрайнините/, при двата бряга на потока Ходжов дол /Челеби дере/, вдясно от шосето 
за с. Сини вир, върху южен склон; 

− Древно селище от няколко епохи, на 3.5 км западно от селото, вдясно от пътя за с. 
Разбойна, по южните склонове на Еминската планина; 

− Могилен некропол, 1 км от източните покрайнини, вляво от шосето за град 
Каблешково /на 300 м от него/, върху равнинен терен; 

− Надгробна могила, на около 200 м северозападните покрайнини на селото, до 
стадиона /спортно игрище/, в равнина; 

− Надгробна могила, 2 км северозападно от селото, в северния край на м. "Тънката 
кория", в равнина; 

− Надгробна могила, 2.5 км югозападно от селото, в северозападната част на м. 
"Тънката кория"; 

− Надгробна могила, 2 км южно от селото, вляво от пътя за Страцин-Ръжица в м. 
"Саръ меше" /Жълт бук/, в равнина; 

− Надгробна могила, 1.5 км югозападно от селото, южно от м. "Тънката кория", /на 160 
м от нея/, в равнина; 

− Късноантична и средновековна крепост "Калето", 4 км запад-северозападно, върху 
възвишение "Тас тепе", при южните склонове на Еминската планина; 

− Водно съоръжение и късноантична сграда, 3.6 км западно от селото, при поток "Кара 
бюют" /Черното потъна/, ляв приток на Хаджииска  река,при южните поли на 
Еминската планина; ситуира се при югозападното подножие на крепостта "Калето". 
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с. Преображенци - Древно селище от няколко епохи, 2 км източно от селото, от двете 
страни на потока Дермен дере в м. "Хана". 

с. Добра Поляна - Лобно място, 200 м източно – исторически с категория  „местно 
значение“. 

с. Вресово: 

− Късноантично укрепление "Калето", 5 км източно от селото, върху възвишение по 
южните склонове на планината 

− Селище от римски период и османската епоха, до северните покрайнини, отдясно на 
шосето  за град Шумен, в м. "Църква" 

Религиозни обекти на територията на общината с потенциал за развитие на религиозен 
туризъм са: Манастир „Св. Йоаким и Анна“, Параклис „Св. св. Йоаким и Анна“, 
Джамия с медресе, Църква: Св. Успение Богородично“, разположени в с. Люляково, 
както и Джамия - с. Сини рид, Църква „Св. Константин и Елена“ – с. Преображенци, 
Медресе в с. Билка – религиозно училище за ислям, Църква „Св. Архангел Михаил“ - с. 
Дъскотна, Джамия - с. Каравельово, Джамия - с. Разбойна. 

Концентрацията на едно място на различни религиозни храмове показва религиозното и 
културното многообразие в общината и възможността за развитие на религиозен 
туризъм и поклонничество. 

На територията на община Руен няма регистрирани археологически обекти според 
данните от Архиелогическия музей 

Приложение 2  - подробен списък в табличен вид с недвижими културни ценности на 
територията на община Руен, предоставен от НИНКН с писмо изх.№0800-
1112/28.05.2014г.  

Заключение 

Поради наличието на голям брой недвижими културни ценности на територията на 
Общината е необходимо да се предвидят мерки за териториално-устройствена защита 
на недвижимото културно наследство, които обхващат: създаване на специфични 
режими за опазване; изработване на устройствени планове на защитени територии за 
опазване на недвижимото културно наследство и специфични правила и нормативи към 
тях, както и планове за опазване и управление на тези ценности.  

С режима за опазване на недвижимата културна ценност се посочват териториалния 
обхват, както и предписания за опазването на самата ценност и нейната среда.  

При разработване на Устройствени планове за територии, в чийто обхват са 
разположени недвижими културни ценности, специфичните правила и нормативи 
трябва да бъдат отчетени, а самите планове съгласувани със съответния компетентен 
орган. Реализираните мероприятия трябва да спазват изискванията за запазване на 
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автентичността на обектите на културното наследство, както и тяхното опазване, 
популяризиране и социализация. 

1.8. Селищна мрежа 

Община Руен е администратвно - териториална единица създадена с указ № 2295 от 
народното събрание на Република България от 26.12.1978г. Съгласно административно-
териториалното деление на страната. Тя е втората по брой население в областта след 
Община Бургас, със своите 28 650 (към 31.12.2013) души. Въпреки множеството 
населени места – 41 броя, урбанистичната структура  е с балансирано и хармонично 
развитие. Голям брой от селата са „6“-та и “7“-ма категория, съгласно Методиката за 
категоризиране на административно-териториалните и териториалните единици. Едва 
7% от тях са осма категория, което означава и че само три от тях са с население под 100 
души и са силно обезлюдени. Девет населени места са с категория „5“. Съгласно 
решението, взето на 14.08.2012г., административният център на общината е с най-
висока категория – „4“, спрямо четирите критерия, които се взимат предвид: 
демографски, урбанизационен, инфраструктура и селищно-административни и 
културни функции. 

Път ІІІ-208 Провадия-Айтос преминава през територията на общината, като играе и 
структуроопределяща роля при урбанистичния модел. Населените места в общината 
условно могат да се разделят на две групи. Първата група села, са концентрирани по 
протежението пътната връзка Ябълчево – Добромир, като достъпът до тях е осигурен 
чрез републикански път IIІ-208, който в този си участък до Ябълчево се движи по 
долината на р. Голяма река. Втората група населени места са на изток от с. Ябълчево, 
затворени между фиктивен триъгълник с върхове с. Руен, с. Просеник и с. Мрежичко. 
С. Ябълчево е разпределителен пункт на потока, посока от юг на север.  
Най- големите села след общинския център са Люляково /1717/, Планиница /1549/, с. 
Просеник /1459/ и Трънак /1298/. Те са разположени спорадично на територията на 
общината. Две села са без постоянно население: с. Звезда и с. Дюля, като с Решение № 
102/28.06.2012 на общински съвет - Руен с. Китка се закрива като населено място с. 
Китка и се създава селищно образувание с наименование „Китка”, община Руен. Китка 
се намира в землището на с. Шиварово, поради което не е необходимо извършването на 
действия по присъединяване на землището на закритото населено място към землищата 
на съседни населени места. 

1.9. Информационно обезпечаване 

Плановото задание служи освен като своеобразно ръководство, което задава 
методически насоки за разработката, също и за да даде базова информация по основни 
направления – социална сфера, икономическо развитие, пространствени 
характеристики, природни ресурси и пр.  

Информационното осигуряване на проекта се обезпечава чрез: 
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Събрана и систематизирана информация от община Руен по данни на НСИ и по 
направления: 

 Демография, население – възрастова, полова и етническа структура, заетост и пр. 

 Икономика – сектори и отрасли, приоритетни икономически дейности за 
развитие 

 Социален сервиз – здравеопазване, образование и социални услуги 

 Околна среда – вредни емисии, състояние на въздух, води и почви 

 Туризъм – средства за подслон, реализирани нощувки и др.  

Специализирана информация за: 

 Културно и историческо наследство – НИНКН 

 Защитени територии и зони - по данни предоставени от Министерство на 
околната среда и водите 

 Природни дадености и характеристики и пространствена организация на 
населените места в общината – Общински план за развитие 

Допълнителна информация  

Информация по отрасли и функционални системи, представена от съответните отдели и 
служби (дирекция „Устройство на територията, инвестиционни дейности, и Екология“, 
отдел „Горско и селско стопанство” и „Териториално и селищно устройство”) на 
общинската администрация. Други служби и институции, разполагащи с информация, 
необходима за разработването на ОУПО според оценката на проектантския екип и със 
съдействието на общинската администрация – експлоатационни дружества и пр. 

За целите на Заданието е използвана информация и от следните интернет 
източници и сайтове: 

 www.obstinaruen.com – официален сайт на община Руен 

 www.natura2000bg.org  

 www.wikipedia.org  

 http://bsregion.org/bg/index/static/65/  

 

 

 

http://www.obstinaruen.com/�
http://www.natura2000bg.org/�
http://www.wikipedia.org/�
http://bsregion.org/bg/index/static/65/�
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2. Териториални проучвания на природната среда 

2.1. Релеф  

Релефът в община Руен е планински и равнинен, като в границите на общината попадат 
части от южните склонове на Източна Стара планина, както и долината на реките Луда 
Камчия и Хаджийска. Средната надморска височина в общината е 302м. 

Най-общо, хълмисто-планинският релеф се характеризира с ниски, заоблени, добре 
очертани, а в източната част заравнени била, полегати и по-рядко стръмни склонове и 
силно прорязани долове. Денивелацията между билата и доловете се движи в рамките 
на 150-200 м.  

До пролома на р.Луда Камчия се простира Върбишкия дял на Матор планина, като 
главното било на планината е в посока изток- североизток. То се спуска стръмно на 
север с откоси от твърд варовик. Районът е с по-големи надморски височини, спрямо 
останалата част на стопанството и типично планински характер (най- висок връх 
„Чортелен”- 729 м.н.в). 

Източно от пролома на р.Луда Камчия са разположени Еминския и Камчийски дял на 
Матор планина. Релефът тук има нископланински и хълмист характер и билата едва 
надхвърлят 600 м.н.в. Добре изразено е билото на Еминската планина наречено Мандра 
баир, което започва от с.Дъскотна, с върхове Калето (616 м н.в.) и Караасан Дурусу (621 
м.н.в.), спуска се до с.Добра поляна и с.Сини рид, продължавайки в източна посока на 
територията на държавно ловно стопанство "Несебър". От това централно било, което в 
по-голямата си част е и вододел между реките Камчия и Хаджийска, при с.Добра 
поляна в северна посока се отделя било, което се свързва с централното било на 
Камчийската планина при връх Каменица (627 м.н.в.). Това било служи за вододел 
между Казанска река, десен приток на р. Луда Камчия и Мостов дол- ляв приток на 
Балабан дере. Друго било, което свързва централните била на двете планини, започва в 
м. „Конаклъка” (446 м.н.в.), при разклона за с. Припек, преминава през седловината 
„Церака” (около 320 м.н.в.) и свършва при връх Чешмения хълм (550 м.н.в.) от билото 
на Камчийска планина. На това било се намира м. „Гермето” (от старобълг. „гермя”- 
заграден двор). Третото било свързващо двете планини (извън настоящата територията 
на обекта, но на старата граница с ДЛС „Шерба”) е вододел между реките Двойница и 
Елешница и на него също има местност наречена „Гермето” (на границата между 
землищата на селата Булаир и Голица). 

Основното било на Камчийска планина, започва от р. Луда Камчия в района на с.Дропла 
и в източна посока преминава през връх „Черна височина” (571 м.н.в.), над селата 
Снежа и Речица, след това през най- високия връх на планината в този район- 
Каменица, спуска се към Балабан дере в м. „Кьоклека”, издига се до Чешмения хълм и 
отново се спуска до река Елешница. 
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2.2. Геология и хидрология  

Геоложкият строеж и петрографски състав на района е сравнително еднообразен. 
Община Руен попада в Източнобалканската тектонска зона (Флишки Балкан). В 
геоложко отношение всички структурни форми очертаващи линейното протежение на 
Стара планина, постепенно потъват от запад към изток. Това потъване е станало в по-
ново геоложко време и е било съпроводено с разломяването на цялата нагъната система 
и до образуването на Лудокамчийската разломна зона. През късноалпийския тектонски 
цикъл в нейните очертания се извършва геосинклинална регенерация – потъване с 
натрупване на мощна горнокредна и палеогенна флишка формация, обхваната от 
нагъване и планино-образувателен процес. 

Почви 

Сравнително еднообразния географски състав определя и ограничените възможности за 
развитие на много различни почвени типове в Руенска община. Тук се срещат три 
основни почвени типа – канелени горски почви, чернозем - смолници и наносни почви. 
Влияние върху образуването им са оказали денивелация на района, акумулативната 
дейност на водните течения и различните видове растителни формации. Канелено- 
горските почви и чернозем смолниците са излужени в една или др. степен, а наносните 
почви са алувиално-делувиални.  

От трите вида почви основен дял заемат канелено-горските почви около 95%, и 
чернозем-смолниците са около 3,5% и алувиално-делувиалните около 1,5% 

Най-разпространени са канелените горски почви, а северните части от територията са 
заети от излужени и сиви горски почви. Канелените и планинските горски  почви са 
водопропускливи, характеризират се с маломощен хумусно-алувиален слой и са 
подходящи за отглеждането на топлолюбиви интензивни култури като слънчоглед, 
тютюн,  лозя и трайни насаждения. В районите на разпространението им ерозионните 
процеси са засилени. За развитието на ерозия допринасят и относително голямото 
вертикално разчленение на релефа и обезлесяването на значителни участъци от горите. 
Почвената ерозия оказва неблагоприятно влияние върху развитието на селското 
стопанство, като решение на проблема е провеждането на регулярни мероприятия по 
залесяване. 

Чернозем-смолниците са разпространени предимно в котловините и низините на Южна 
България и се развиват върху равни и слабо дренирани повърхнини. Върху тях успешно 
се отглеждат пшеница, ечемик, овес, царевица, слънчоглед, памук, фасул, фий, 
детелина и др. 

Алувиално ливадните почви обикновено обхващат поречието на реките като те са 
подходящи за отглеждане на зеленчуци и овощни култури, фъстъци, технически 
култури и др. 
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Община Руен е сравнително бедна на полезни изкопаеми. Това се дължи геоложките 
структури, разположени на територията на община Руен, които макар и малко 
представляват ресурс, който местното население използва. Южно от общинския център 
с. Руен е разположено голямо находище на глина за строителна керамика, кариери за 
добив на камък за строителството и варовик функционират край с. Добромир.  

Водни ресурси.  

Хидроложките условия  

Силно нагънатия терен в района е позволил да се образува сравнително гъста 
хидрографската мрежа – от 0,5 до 2км. на 1 кв.км.площ. всичките водни течения на 
територията на община Руен се вливат в Черно море. 

Река Луда Камчия, която е десен приток на р.Камчия извира от Сливенската планина 
под прохода “Вратник” .Тече в широко каменливо легло с много прагове и меандри, 
навлиза на територията на Община Руен в землището на с.Скалак,  върви в източната 
посока до с.Дъскотна , където прави голям завой на североизток и прорязва главното 
Старопланинско било с един от най-живописните проломи. Преди вливането и в 
р.Голяма Камчия на нея е построен язовир “Цонево” малка част, от който попада в 
района на общината. Общата дължина на р.Луда Камчия е 200.9 км, а на територията на 
община Руен 38.7 км 

Река Елешница служи за естествена граница между община Руен и община Долни 
Чифлик. Извира от планините в землището на с.Каменяк, община Руен . Събира водите 
на “Саръямач дере” “Геровата речка”, “Селски дол”, “Лешников дол” и още много други 
по-големи или по-малки долове и дерета от област Варна до местността “Чешмения 
хълм”. 

Балабан дере събира водите в района от местността “Дъбравата” до р.Луда Камчия, в 
която се влива преди яз.”Цонево”. Дължината му е около 14,6км. Бреговете му на места 
са много стръмни, с огромни скални тераси и каменисто легло с прагове. Тук се намират 
скалните образования “Свинската глава”, “Професора” и “Костенурката”, които са 
обявени за Природни забележителности.  

Казанската река води началото си от “Хусареки дол” и “Новата река” землището на 
с.Снягово. Събира водите на “Дъбов дол, “Поров дол”, “Вълчи дол” и др. северно от 
с.Дъскотна се влива в р.Луда Камчия. Тя е сравнително къса река, но има достатъчно 
дебит , за да не пресъхва през лятото. 

Шиваровска река (Голямата река) извира от землището на с.Зайчар, при с.Ябълчево, 
върви успоредно по шосето Айтос-Провадия, през с.Ширварово. Западно от с.Дъскотна 
се влива в р.Луда камчия. Дължината и е около 17.2 км. има сравнително постоянен 
дебит, който допълнително се регулира от язовир “Свинската локва”, построен в 
горното и течение. 
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Дюлева река е най-големият десен приток на р.Луда Камчия и събира водите си от    
Котленско-Върбишкия дял на Източна Стара Планина. преминава през землището на 
с.Дюля, в горното си течение реката има стръмни брегове и тясно дъно, но в долното си 
течение се разлива в широко. Има сравнително постоянен дебит с най-високи води през 
март месец. Дължината и е около 7.3 км. 

Други по-малки водни течения, които директно се вливат в р.Луда Камчия са: 
Големият дол, Широкия дол, Орлов дол, скалния дол и др. те са значително по-къси, с 
непостоянен дебит и често пресъхват в края на лятото и началото на есента.   

Хаджийска река се разпростира на 48 км. от територията на община Руен, навлиза в 
територията на община Поморие, след което се влива в “Черно море”. По протежението 
и се намират четири микроязовира 1.”До летището “, 2.”Айлямаза”, 3.”РъжицаІ 
“Дермен дере” и 4.Ръжица ІІ . Р. Хаджийска  има огромно стопанско значение, поради 
преминаването си през долините на селата Руен, Ръжица и Просеник, където се 
отглеждат зеленчукови култури.  

Водните ресурси на общината се характеризират освен с наличието на голям брой реки, 
но и на язовири, които поддържат водния баланс на общината и осигуряват 
необходимите водни количества за напояване в селското стопанство. 

Таблица 2 – Описание на параметрите на язовирите, намиращи се на 
територията на общ. Руен (изготвено от общинската администрация) 

№   ЯЗОВИР 
НАСЕЛЕНО 

МЯСТО  

ОБЛАСТ  ОБЩИНА РЕКА  ПОРЕЧИЕ  
ГОДИНА 

НА ПОСТР. 

ДЪЛЖИНА 

СТЕНА 

м  

ВИСОЧИНА 

НА СТЕНА 

м  

МАКСИМ 

АЛЕН 

ОБЕМ 

мил. м3  

МЪРТЪВ ОБЕМ 

мил. м3  

1  
ЯЗ. АЙЛЕМАЗА 
/ РУЕН  

Руен  БУРГАС  РУЕН  дере  Камчия     0.069   

2  ЯЗ. БЛАТОТО  Планиница  БУРГАС  РУЕН  дере  Камчия  1958  60  3.5  0.035  0.016  

3 

3

ЯЗ. ДО 
СЕЛОТО  

Вресово  БУРГАС  РУЕН  дере  Камчия  1958  35  4  0.035  0.001  

4  ЯЗ. ЗАЙЧАР  Зайчар  БУРГАС  РУЕН  Потомаш
ка  

Камчия  1965  150  5.2  0.238  0.018  

5  
ЯЗ. КРАЙ 
СЕЛОТО  

Скалак  БУРГАС  РУЕН  дере  Камчия       

6  
ЯЗ. ПАМУКЛИ 
ДЕРЕ  

Рупча  БУРГАС  РУЕН  дере  Камчия  1960  97  16  0.15  0.009  

7  ЯЗ. РУПЧА  Рупча  БУРГАС  РУЕН  
Селско 
дере  

Камчия  1959  170  13  0.18  0.02  

8  ЯЗ. РЪЖИЦА 1 / 
ИЗТОК  

Ръжица  БУРГАС  РУЕН  Хаджи 
дере  

Хаджийска 1972  610  18  1.23  0.13  
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9  
ЯЗ. РЪЖИЦА 2 / 
ДЕРМЕН ДЕРЕ  

Ръжица  БУРГАС  РУЕН  Хаджийска Хаджийска 1963  172  18  1.52  0.1  

10  ЯЗ. СКАЛАК  Скалак  БУРГАС  РУЕН  Бяла река  Камчия  1959  113  7  0.075  0.005  

11  
ЯЗ. ЯБЪЛЧЕВО 
1  

Ябълчево  БУРГАС  РУЕН  Голяма  Камчия  1960  400  7.75  1.5  0.12  

12  
ЯЗ. ЯБЪЛЧЕВО 
2 / 
МАДЖАРСКИ  

Ябълчево  БУРГАС  РУЕН  Голяма  Камчия  1962  540  22  1.8  0.17  

 

№  ЯЗОВИР 

ПОЛЕЗЕН 

ОБЕМ мил. 

м3  

КОТА 

ПРЕЛИВ

ЕН РЪБ 

 м  

КОТА 

КОРОНА 

м 1  

ПЛОЩ НА 

ОГЛЕДАЛОТО 

ПРИ 

МАКСИМАЛЕН 

ОБЕМ   

км2  

ДИАМЕТЪР 

НА ОСНОВЕН 

ИЗПУСКАТЕЛ
     ММ  

ЕКАТТЕ  
РЕЧЕН 
БАСЕЙН  

СОБСТВЕНО
СТ  

СТОПАНИ 

СВАСЕ 

ОТ:  

ЦЕЛ НА 

ПОЛЗВА

НЕ  

1 ЯЗ. АЙЛЕМАЗА 
/ РУЕН     0.038938   63224  

Река 
Камчия  

общинска  
общин
ата  

напояване  

2  ЯЗ. БЛАТОТО  0.019  117  117.5  0.011  200  56647  
Река 
Камчия  

общинска  
общин
ата  

напояване  

3 ЯЗ. ДО 
СЕЛОТО  0.034  168.5  170  0.015   12303  

Река 
Камчия  

общинска  
общин
ата  

напояване  

4  ЯЗ. ЗАЙЧАР  0.22  218.5  220  0.034   30243  
Река 
Камчия  

не изяснен    

5  ЯЗ. КРАЙ 
СЕЛОТО  0.003    0.00315   66706  

Река 
Камчия  

общинска  
общин
ата  

напояване  

6  ЯЗ. ПАМУКЛИ 
ДЕРЕ  0.141  114.9  116  0.022   63375  

Река 
Камчия  

не изяснен    

7  ЯЗ. РУПЧА  0.16  128.5  130  0.045   63375  
Река 
Камчия  

не изяснен    

8 ЯЗ. РЪЖИЦА 1 / 
ИЗТОК  1.1  98.1  102.5  0.215   63598  

Северно 
Бургаски 
реки  

общинска  
общин
ата  

напояване  

9  ЯЗ. РЪЖИЦА 2 / 
ДЕРМЕН ДЕРЕ  1.42  108.5  110  0.19   63598  

Северно 
Бургаски 
реки  

общинска  
общин
ата  

напояване  

10 ЯЗ. СКАЛАК  0.07  198.5  200  0.02   66706  
Река 
Камчия  

общинска  
общин
ата  

напояване  

11 ЯЗ. ЯБЪЛЧЕВО 
1  1.38  194.5  196  0.112  546  87093  

Река 
Камчия  

общинска  
общин
ата  

риборазвъ
ждане  

12 
ЯЗ. ЯБЪЛЧЕВО 
2 / 
МАДЖАРСКИ  

1.63  222  0.4   
870
93  

Река 
Камчия  

общинска  
общин
ата  

напояване  

Източник: Общинска администрация 
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Схема на водните ресурси на територията на общ. Руен (Басейнова дирекция за управление на 

водите в Черноморски район - БДУВЧР) 
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2.3. Климат  

Задбалкански нископланински климатичен район изцяло дава климатичната 
характеристика на Руенския регион. Този климатичен район заема източните части на 
Стара планина. Оформил се е район с надморска височина от 200 до 700 по склоновете 
на Карнобатско – Айтоската, Котленско – Върбишката и Еменско - Камчийсдката 
планинска верига.  

Общо в задбалканския нископланински климатичен район средната годишна 
температура на въздуха е 11.3°C. Средната годишна температура на почвата 2см под 
повърхноста е с около 2°C по висока от тази на въздуха (13.1°C), като слабо намалява в 
дълбочина до 10см-12.7°C и след това отново започва да се покачва на 20 см вече е 
12.8°C. Средната годишна сума на валежите е 550-800мм  и е разпределена равномерно 
по сезони, което е характерно за преходните към средиземноморски валежен режим 
райони. Броят на дните с мъгли, поради хълмистия-планинския терен, е около 29, като 
мъглата се задържа предимно в котловините и речните долини. И този климатичен 
район е доста тих – 57.5 от дните в годината изобщо не духат ветрове. Средната 
годишна скорост на вятъра е 2.2 м/сек и най често духат северни и североизточни 
ветрове. Вегетационния период за района е около 6-6.5 месеца за района. 

Може да се направи обобщение като климатът се определи като умереноконтинентален 
с преобладаващо черноморско влияние в източната част на общината. Средните 
годишни температури варират от 8°C във високопланинските части до 11°C по долината 
на р. Луда Камчия. Средната температура през м.януари е около 1°C, а през м. юли - 24-
26 °C. Зимата е сравнително мека поради близостта до морето, пролетта  - хладна, 
лятото е горещо с голям брой слънчеви дни, а есента е продължителна и топла. 

2.4. Минерални ресурси 

На територията на Общината няма данни за разкрити находища на минерални води или 
друг вид минерални ресурси 

2.5. Растителност и животински свят  

Растителност 

На територията на България се срещат 3567 вида висши растения, като естествената 
растителност е представена от девет основно картографирани единици: широколистни 
дъбови гори (на надморска височина от 10 до 500-700м);  степоидни храстови и тревни 
съобщества; широколистни гори, смесени със средиземноморкса растителност; букови 
гори; иглолистни гори (над 1200-1300 м.н.в.); клекови и хвойнови храстови съобщества 
(2000-2500м.н.в.); високопланински тревни съобщества (над 2000-2500м.н.в.); евкински 
(понтийски) гори и крайречни гори. На територията на община Руен преобладават 
листопадните дъбовите гори. Срещат се също и церови, липови, борови и габърови 
насаждения на възраст 29 до 60г. Забележителни за района са благуна и единичните 
вековни церови дървета до с. Добра поляна, с. Топчийско, с. Заимчево и с. Добромир. 
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По-разпространени в полето и гората са следните видове: червен кантарион, жълта 
тинтява, синя метличина, бял пелин, аир, мащерка, маточина, жълт кантарион, бял 
равнец, детелелина, синя жлъчка, бял оман, лечебна ружа, слез, теменуга, иглика, 
подбел, риган, здравец, горска ягода, коприва, водно пиперниче, овчарска торбичка, 
блатно кокиче и др. От храстовидните растения със стопанско значение са дрян, къпина, 
шипка, леска, трънка, глог, кисел трън, гръмотрън и др. Макар и малка като територия, 
община Руен разполага с множество защитени растителни видове, като по-известните 
от тях включват: 

1. Paeonia peregrina mil.  ( Рaeonia decora) сем. Paenniaceae – Червен божур. 
2. Primula veris l. – лечебна иглика, сем.   Primulaceae, има ценни декоративни 

качества, а така също се използва широко и  в медицината. 
3. Berberis vulgaris l. Обикновен кисел трън (кисел трън, див кестен, див чимшир, 

жълтеника, царево дърво) сем. Berberidaceae - като лекарство се използват  
коренът и плодовете. 

4. Ruscus aculcatus L. Бодлив залист, Миши уши 
5. Sempervivum Leucanthum, Белоцветен дебелец – в сериозни количества се намира 

в района на „Гермето”. 

От гъбите най-често срещани са манатарката, пачи крак, булка гъба, сърнела, печурка и 
др. Годишно могат да се наберат до 10-15 тона суха липа, 15-20 т шипка: 20-30 т трънка: 
глог; количеството на гъбите е взависимост от годината. 

Макар и не високи – Айтоска и Карнобатска планина , са с богати на фаунистичен 
състав, Срещат се: 
    - от бозайниците: благороден елен, сърна, дива свиня(повсеместно разпространена) 
    - зайцеподобни: сив заек(горски)-  породично разпространен из горските масиви, 
обитава открити  места. 
    - гризачи: катерица, лалугер, полски мишки(повсеместно разпространени), сив плъх –
край големите долове, съсел(повсеместно разпространен). Срещат се таралежи и 
костенурки, които са защитени видове. 

На територията на община Руен се срещат типичните за региона животни, като е 
представен от сухоземна костенурка, таралеж, катерица, къртица, лалугер, оризищна 
мишка, белозъбо сляпо куче, вълк, лисица, язовец, невестулка, черен пор. По-рядко са 
разпространени и следните сухоземни видове: видра, златка, дива котка, дива свиня, 
благороден елен, сърна, кафяво прилепче.  

Птиците в района на община Руен са представени от: черен щъркел, обикновен 
мишелов, малък креслив орел, бухал, чухал, забулена сова, блатна сова, горска улулица, 
кукумявка, различни видове кълвач,  обикновен пчелояд, кукувица, гургулица, гугудка, 
речен дъждосвирец, горски бекас, каспийска рибарка, яребица, пъдпъдък, голям ястреб, 
обикновен мишелов, белоопашат мишелов, малък ястреб, малък сокол, сокол орко, 
ловен сокол, горска зидарка, кос, различни видове лястовица, бъбрица, дълъг опашат 
синигер, зеленика, чинка, врабче, славей, врана, сойка, сврака и др.  
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Змиите също са разпространени на територията на общината, като в района се срещат 
смок мишкар и пепелянка. 

2.6. Поземлен ресурс, разпределен по фондове – населени места и други 
урбанизирани територии, земеделски земи, горски фонд, защитени територии, 
нарушени територии 

Почвата и земеделските земи са основен природен ресурс, върху който се развива 
цялата жизнена и стопанска дейност на човека. 

Общата територия на община Руен е 68970,1 ха, в която се включват още: територии за 
добив на полезни изкопаеми – 143,5 дка и територии за транспорт и инфраструктура – 
3943,9 дка. Балансът на територията към 2014 г. е: 

Вид територия Площ /ха/ 
Дял 
/%/ 

Haселени места 1496,8 2,2% 
Горско стопанство 36058,5 52,3% 
Добив полезни изкопаеми 14,3 0,02% 
Повърхностни води 589,2 0,9% 
Селско стопанство 30417,0 44,1% 
Транспорт (ЖП, Държавна пътна 
мрежа) 

394,4 0,6% 

Общо 68970,1 100,0% 
   По данни от кадастралната основа на общ. Руен 

Преобладаващата част от общината (52,3%) е обособена като горскостопански район. 
Селско стопанството в общината заема около 44,1% с оформени пасища и обработваема 
земя, в които се развива традиционно животновъдство и растениевъдство. Делът на 
населените места е около 2,2% от територията на Община Руен, което обуславя нейния 
планински и селски характер. 

  

Площта общинските горски територии е 1507,3 ха, който представлява 4,18% от общата 
площ на горското стопанство на територията на община Руен. 
 

Общински горски територии 

Вид 
Площ 
/ха/ 

Дял 
/%/ 

залесена 1490,9 ха 98.91% 
незалесена дървопроизводителна 1,1 ха 0.07% 
незалесена недървопроизводителна 15,3 ха 1.02% 
ОБЩО общински горски територии 1507,3 ха 100% 

 
 
От тях 143,7 ха гори и голи площи са върху вид територия – горски земи, а 1363,6 ха 
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гори са върху вид територия – земеделска земя. 

Гробищни паркове   

Описание на съществуващите траурни паркове на територията на общ. Руен 

№ имот Населено място Местност Вид собственост 
Вид 
територия 

Площ 
(дка) 

04056 с.БИЛКА   Общинска частна Гробищен парк 16,68 
11363 с.ВИШНА   Общинска частна Гробищен парк 1,01 
12303 с.ВРЕСОВО   Общинска частна Гробищен парк 9,29 
21333 с.ДОБРА ПОЛЯНА   Общинска публична Гробищен парк 15,77 
21614 с.ДОБРОМИР МЕЗАРЛЪКА Общинска публична Гробищен парк 6,01 
21614 с.ДОБРОМИР   Общинска публична Гробищен парк 1,97 
23755 с.ДРОПЛА   Общинска публична Гробищен парк 7,02 
23755 с.ДРОПЛА   Общинска публична Гробищен парк 7,59 
24699 с.ДЪСКОТНА ТОКАТ АЛТА Общинска публична Гробищен парк 12,49 
24699 с.ДЪСКОТНА КАЗАН ДЕРЕ Общинска публична Гробищен парк 4,92 
24757 с.ДЮЛЯ -------------- Общинска публична Гробищен парк 6,43 
30234 с.ЗАИМЧЕВО БАЛЪК Общинска публична Гробищен парк 7,80 
30243 с.ЗАЙЧАР   Общинска частна Гробищен парк 30,64 
30435 с.ЗВЕЗДА БАЛАР БАШЪ Общинска частна Гробищен парк 6,34 
35955 с.КАМЕНЯК КРАЙ СЕЛО Общинска публична Гробищен парк 15,22 
43880 с.ЛИСТЕЦ -------------- Общинска публична Гробищен парк 17,05 
44690 с.ЛЮЛЯКОВО   Общинска частна Гробищен парк 5,14 
44690 с.ЛЮЛЯКОВО   Общинска частна Гробищен парк 22,40 
49254 с.МРЕЖИЧКО   Общинска публична Гробищен парк 10,23 
49254 с.МРЕЖИЧКО   Общинска публична Гробищен парк 2,45 
56647 с.ПЛАНИНИЦА   Общинска частна Гробищен парк 17,67 
56647 с.ПЛАНИНИЦА   Общинска частна Гробищен парк 3,72 
56647 с.ПЛАНИНИЦА ОРТА БАА Общинска частна Гробищен парк 1,68 
56647 с.ПЛАНИНИЦА   Общинска публична Гробищен парк 2,71 
51055 с.ПРЕОБРАЖЕНЦИ -------------- Общинска публична Гробищен парк 4,35 
46930 с.ПРИПЕК -------------- Общинска публична Гробищен парк 4,61 
58640 с.ПРОСЕНИК -------------- Общинска частна Гробищен парк 21,48 
58640 с.ПРОСЕНИК -------------- Общинска частна Гробищен парк 3,29 
61666 с.РАЗБОЙНА ------------- Общинска публична Гробищен парк 21,33 
62548 с.РЕЧИЦА КУРТ ААДЖЪ Общинска публична Гробищен парк 8,59 
63224 с.РУЕН ------- Общинска публична Гробищен парк 3,98 
63375 с.РУПЧА -------------- Общинска частна Гробищен парк 11,61 
63598 с.РЪЖИЦА -------------- Общинска публична Гробищен парк 3,71 
63598 с.РЪЖИЦА -------------- Общинска публична Гробищен парк 8,76 
66706 с.СКАЛАК   Общинска публична Гробищен парк 25,43 

66706 с.СКАЛАК 
ЗАД СТОПАНСКИЯ 
ДВОР 

Общинска публична Гробищен парк 8,54 

66706 с.СКАЛАК 
ЗАД СТОПАНСКИЯ 
ДВОР 

Общинска публична Гробищен парк 0,73 

67725 с.СНЕЖА   Общинска частна Гробищен парк 13,29 
67876 с.СОКОЛЕЦ   Общинска публична Гробищен парк 15,71 
67876 с.СОКОЛЕЦ   Общинска публична Гробищен парк 42,21 

68401 
с.СРЕДНА 
МАХАЛА 

  Общинска публична Гробищен парк 7,03 

69990 с.СТРУЯ КАЙРАК ТАРЛА Общинска публична Гробищен парк 13,09 
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72864 с.ТОПЧИЙСКО ------------- Общинска публична Гробищен парк 7,77 
72864 с.ТОПЧИЙСКО ------------- Общинска публична Гробищен парк 0,72 
73287 с.ТРЪНАК КЕЙК ТЕПЕ Общинска публична Гробищен парк 3,78 
73287 с.ТРЪНАК ЮРТ ЕКИНЛИК Общинска публична Гробищен парк 1,84 
80563 с.ЧЕРЕША БЯЛА РЕКА Общинска частна Гробищен парк 4,01 
80563 с.ЧЕРЕША ЮРТА Общинска частна Гробищен парк 12,57 

83154 с.ШИВАРОВО 
КОДЖА ЧЕШМЕ 
БАШИ 

Общинска публична Гробищен парк 13,77 

83154 с.ШИВАРОВО   Общинска публична Гробищен парк 0,60 
87093 с.ЯБЪЛЧЕВО -------------- Общинска публична Гробищен парк 9,03 
87638 с.ЯСЕНОВО КАРТАЛ КАЯ Общинска публична Гробищен парк 10,06 
 По данни от кадастралната основа на общ. Руен 

За гробищни терени на територията на общината е характерно, че са неравномерно 
разпръснати и голяма част от тях са със скромни размери. Поради тази причини е 
необходимо при разработването на новия ОУПО да се изследва капацитета на 
съществуващите гробищни паркове и ако не е достатъчен, трябва да се предвидят нови 
терени, около които да се предвидят необходимия санитарен буфер. 
 

2.7. Структура на собствеността – държавна собственост – изключителна, 
публична и частна, общинска собственост – публична и частна, частна 
собственост  

Вид собственост 
Площ 
/ха/ 

Дял 
/%/ 

Държавна публична 1329,4 1,9% 
Държавна частна 35665,1 51,7% 
Общинска публична 3698,7 5,4% 
Общинска частна 7871,0 11,4% 
Религиознa 52,3 0,1% 
Стопанисвано от общината 153,1 0,2% 
Съсобственост 1587,6 2,3% 
Частна 18441,5 26,7% 
Чуждестранна 171,4 0,2% 
ОБЩО 68970,1 100,0% 

    По данни от кадастралната основа на общ. Руен 

Най-голям е делът на държавната частна собственост, поради големия процент на 
горски площи на територията, следван от частната собственост. Общинската частна 
собственост съставлява също не малка част от територията на общината – 11,4%, което 
е добра предпоставка за провеждане на мероприятия, свързани с постановките, които 
ще бъдат заложени новия ОУПО. Другите видове собственост представляват доста по-
малък процент от територията на общината – с изключение на общинската публична 
собственост , която е над 5%, това се дължи основно на големия брой пътища, които 
преминават през общината и са IV-ти или по-нисък клас. 
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Оптимизацията на действията по управление на общинската собственост гарантират 
устойчивост на развитието на общината. Имотите и вещите общинска собственост се 
управляват в интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин, 
съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени. 

Анализът на необходимостта от разпореждане с общинско имущество, следва да 
представи баланса между нуждите от приходи на общината в краткосрочен и 
дългосрочен план и от разходите по поддръжка, охрана, управление на ненужните в 
момента на общината имоти от една страна, като се държи сметка и за тенденциите в 
развитието на пазара на недвижими имоти и движими вещи. Разпореждането с 
общинско имущество като краен резултат трябва да е съобразено с постигането на 
основните цели за развитие на общината като цяло - подобряване на настоящата и 
изграждане на нова инфраструктура във всички населени места в общината; 
осигуряване на устойчиво развитие, подобряване селищната среда, създаване на 
условия за бизнес, култура, спорт, отдих, туризъм и повишаване на сигурността.  
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3. Социално-икономически условия и проблеми  

3.1. Прогноза за демографско развитие  

Население. Брой и Динамика 

Население в община Руен спрямо общото население в област 
Бургас за периода 2007-2012

422319 421252 414947 414154
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Източник: НСИ 

Населението на община Руен представлява приблизително 7% от населението на област Бургас и следва общата тенденция на 
относително постоянен брой през периода, с липса на дълбоки спадове и върхове, даже с леко повишение през 2012г., за разлика от 
населението на областта, при което макар с доста постоянен брой, през последните три години се наблюдава лек спад. За периода 
2007 – 2012 г. населението на община Руен се увеличава с 420 души, което е около 1,5% от населението й. Тази насока се дължи до 
голяма степен на етническата принадлежност на населението, за която е характерно високото равнище на раждаемост. 
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Източник: НСИ 

През периода 2001-2009г. броя на населението на община Руен се характеризира с 
плавни спадове, което се обуславя от социално-икономическите промени, настъпили в 
държавата, които доведоха до намаляване на възможностите за заетост в селските 
райони и миграция на икономически активното население от селата към по-големите 
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градове. Най-дълбокият спад на населението е отчетен през 2010г., когато започна 
голямата икономическа криза в страната, която доведе до намаляване на раждаемостта, 
поради липса на работа и отново до миграция на населението освен към градовете и 
извън пределите на страната. Интересното е, че в края на 2011г. броя на населението 
бележи своя пик, който до голяма степен се обуславя от нарастване на механичния 
прираст на общината. През последните две години броя на жителите на община Руен 
отново се връща към тенденция на намаляване, което води до обезлюдяване на някои от 
населените места и до тяхното закриване. 

Разпределение на населението на община Руен по населени места 
за 2011г.

602

256

1001

706

1089

262

825

0

455

1132

0

229

498

12

419

1717

540

1549

349
446

1459

817

421
239

2261

418

1150

360

620

370

1106

599

327

672

905

1298

751

270

1198

468
475

830

0

500

1000

1500

2000

2500

С.Б
ИЛ
КА

С.В
РЕ
СО
ВО

С.Д
О
БР
ОМ
ИР

С.Д
Ъ
СК
ОТ
НА

С.З
АИ
М
ЧЕ
ВО

С.З
ВЕ
ЗД
А

С.К
АР
АВ
ЕЛ
ЬО
ВО

С.Л
ИС
ТЕ
Ц

С.М
РЕ
Ж
ИЧ
КО

С.П
ОД
ГО
РЕ
Ц

С.П
РИ
ПЕ
К

С.Р
АЗ
БО
ЙН
А

С.Р
О
Ж
ДЕ
Н

С.Р
УЕ
Н

С.Р
Ъ
Ж
ИЦ
А

С.С
КА
ЛА
К

С.С
НЯ
ГО
ВО

С.С
РЕ
ДН
А 
М
АХ
АЛ
А

С.Т
ОП
ЧИ
ЙС
КО

С.Ч
ЕР
ЕШ
А

С.Я
БЪ
ЛЧ
ЕВ
О

Източник: НСИ 

Разпределението на населението по села в общината не е равномерно като се наблюдава 
абсолютен превес на дела на общинския център – с.Руен, който е два пъти и повече по-
голям от този на другите населени места.  Налице са и села, които нямат постоянно 
население или то е пренебрежимо малко. Те оформят едни от проблемните територии в 
общината, на които е необходимо да се направи по-задълбочен анализ при изготвянето 
на новия ОУПО като се открият причините за възникването на тези процеси както и да 
се предвидят мероприятия, които да подпомогнат разрешаването на този проблем и 
привличане обратно на местно население. 
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Възрастова и полова структура 

Разпределение на населението на община Руен по възраст за периода 
2001-2013г.
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Разпределение на населението на община Руен по възраст за периода 2001-2013г.
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Източник: НСИ 

Възрастовите групи в структурата на населението на община Руен през периода 2001-
2013г. се характеризират с относителна стабилност. Изключение правят групите от 10 
до 19 години и от 20 до 29, които през последните три години бележат известен спад в 
стойностите. Намаляването на този възрастов контингент от една страна се дължи на 
миграцията на младите хора към по-големите български градове с цел завършване на 
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висше образование и от друга на емиграцията в чужбина, където стандартът на живот е 
по-висок и създава повече възможности за намиране на работа. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Айтос

Бургас

Камено

Карнобат

Малко Търново

Несебър

Поморие
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 Под трудоспособна възраст  В трудоспособна възраст  Над трудоспособна възраст

Население под, във и над  трудоспособна възраст към 31.12.2012г. в област Бургас 
по общини 

Източник: НСИ 

На областно равнище община Руен е водеща по брой жители в под трудоспособна и в 
труспособна възраст и съответно е с най-малък дял на хората в надтруспособна възраст. 
Тази тенденция показва, че населението на общината не е застаряващо, което не е 
характерно за голям брой от районите в страната и също така че разполага с значителен 
капацитет от икономически активно население, който може да окаже благоприятно 
влияние върху развитието на икономиката, ако чрез устройствени и управленчески 
мерки се създадат предпоставки за увеличаване на работните места на територията на 
общината.  



ЗАДАНИЕ ЗА ОУПО РУЕН 

 ПРОЕКТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ - БУРГАС 44 

13600 13800 14000 14200 14400 14600 14800

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Разпределение  на населението на община Руен по пол за периода 
2001-2013г.

Жени

Мъже

   
Източник: НСИ  

В половата структура на населението на общината преобладава делът на мъжете като 
през последните три години той надвишава групата на жените с почти 1/3. Това е добра 
предпоставка за развитието на промишлеността, земеделието, занаятчийството и други 
отрасли на икономиката, изискващи по-голяма физическа сила.   

Естествен прираст на населението 

Община Руен се характеризират с 
относително висок естествен 
прираст, макар и с отрицателна 
стойност. В сравнение с другите 
общини в областта по този 
показател попада в една категория 
с общините, разположени в най-
южните части – Приморско и 
Царево, които поради 
благоприятното си местополо-
жение се характеризират с голям 
дял на трудоспособното население. 

 

Източник: НСИ 
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Коефициенти на раждаемост,смъртност и естествен прираст в 

община Руен за периода 2010-2012
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Източник: НСИ 

През последните три години коефициентът на смърност е относително стабилен, 
поради тази причина динамиката в коефициента на естествения прираст е в пряка 
зависимост от  тенденцията при коефициента раждаемост, който през разглеждания 
период се  отбелязва своя спад през 2011г.  

 

Миграционни процеси 

За разлика от естествения 
прираст, механичният прираст 
на община Руен в контекста на 
областта е с една от най-
ниските стойности. Това се 
обуславя от недостига на 
работни места, поради упадъка 
на селското стопанство, което е 
основен отрасъл в икономиката 
на общината. Затова голяма 
част от икономически 
активното население се насочва 
към черноморските курорти или 
големи градове.  

 

Източник: НСИ 
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Механичен прираст в община Руен и област Бургас за 
периода 2007-2012 г.
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Източник: НСИ  

В сравнение с механичния прираст в цялата област, този на община Руен се 
характеризира с относителна стабилност, макар с отрицателен знак, но доста близко до 
нулевите стойности. Това е доказателство, че в общината през разглеждания период 
(2007-2009г.) не са настъпвали големи икономически сътресения или природни 
бедствия, които да предизвикат значителни миграционни вълни.  

 

Етническа структура на населението 
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Турска
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Друга*

 
*в тази категория са включени всички други етноси, както и хората, които не са се самоопределили или не са отговорили 
(Източник: НСИ) 

 
Специфичното в структура на населението в община Руен е големият относителен дял 
на турската етническа група за 2011г. – 73%, който спрямо 2001г. е намалял с около 
10%. Спад бележи броя на населението, самоопределящо се като българско.  
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Етническата структура в община Руен определя до голяма степен основните 
демографски процеси, протичащи на нейната територия. Поради тази причина при 
изготвянето на новия ОУПО е необходимо да се съобразят тези специфики и да се 
предвидят мероприятия, които да са в унисон с традиционните за този етнос дейности.  

 

 

Образователна структура 

Население на 7 и повече навършени години по степен на 
завършено образование,% за 2001г. и 2011г.
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Източник: НСИ 

Друга отличителна черта на общината, която трябва да намери своето отражение в 
новия ОУПО е образователната структура на населението. Преобладава процентът на 
завършили средно образование, което е постоянна тенденция, която се отбеляза както 
през 2001г., така и през 2011г. Наблюдава се спад в броя на жителите, които са с 
начално и незавършено начално образование, но за сметка на това се е увеличил този на 
завършилите средно образование, което е благоприятна предпоставка за развитие на 
туризъма. 
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3.2. Структура на заетостта, в т.ч. отрасли 

Заетост 

Заети лица в община Руен разпределени по големина на 
предприятията за периода 2008-2012 
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*Данните за средните и големи предприятия са конфиденциални, както и за малките предприятия от 10 до 49 за 2009г. Те са 
отразени в категорията „Други” (Източник: НСИ) 

Структурата на заетите лица в община Руен, разпределени по големина на 
предприятията за периода 2008 – 2012 г. показва, че най-много жители на общината са 
заети в микро предприятия, следвани от малките  от 10 до 49 заети предприятията. Тази 
тенденция не е изненадваща и е характерна за повечето общини от селски характер, тъй 
като тези предприятия са силно зависими от устройствените и икономически промени, 
настъпващи на територията, на която са разположени. Поради тази причина е 
необходимо да се създадат пространствени механизми, които да подпомагат тяхната 
дейност и развитие, за да се гарантира относително голяма икономическа независимост 
и да доведе до просперитет, както на самата община, така и на нейните обитатели.  

В категорията „други” са включени средните и големи предприятия, на този етап не 
може да се направи обективна преценка за дела на заетите във всеки един от тях, тъй 
като информацията е поверителна и не се предоставя от НСИ, поради малкия им брой. 
Въпреки това на базата на получените показатели може да се заключи, че не е малък 
делът и на заетите в тези предприятия, което говори за една разнообразна структура на 
заетостта, която оказва благоприятно влияние върху развитието общината. Този вид 
икономически субекти създават голям брой работни места и обем продукция, но те не 
са силно зависими от локализацията си и могат във всеки един момент да бъдат закрити 
или преместини, ако средата не им предоставя необходимите условия за съществуване и 
развитие.  
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Заети лица в община Руен, разпределени по икономически сектори за 
периода 2008-2012
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*Някои от данните са конфиденциални, което затруднява обективния анализ (Източник: НСИ) 

Структурата на заетостта, разпределена по икономически сектори за периода 2008-2012г. се характеризира с доминация на два 
основни отрасъла – преработващата промишленост и търговията, ремонт на автомобили и мотоциклети като водещ е първия. Това 

се обуславя от големия брой заети лица в завода на Куш груп, който произвежда кабели за ел.системите на 
различни модели на „Форд”, както и в сферата на услугите. При изработването на новия ОУПО е задължително да 

се направи по-задълбочен анализ на другите видове дейности, които могат да се развиват на дадената територия. На базата на този 
анализ да се създадат предпоставки за тяхното осъществяване, за да се постигне една по-разнообразна, откъм дейности, заетост на 
населението и устойчивост на местната икономика. 
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Безработица

Равнище на безработица /%/ 
за периода 2007 - 2011 г.
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Източник: НСИ 

Равнището на безработица в общината за периода 2007-2011г. значително надвишава 
средното за цялата област. Въпреки че следва неговата тенденция към постепенно 
увеличение, се наблюдава между 2010 и 2011г. висок скок в стойностите на безработица 
в общината. Това се дължи основно на световната икономическа криза, която се отрази 
най-неблагоприятно на малките общини. Развитието на нови дейности на иконмиката и 
привличането на малки и средни предприятия ще доведе до увеличаване на заетостта и 
пълноценно развитие на общината. 
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3.3. Икономическа база, в т.ч. отрасли - селско и горско стопанство, промишленост, , 
туризъм, транспорт, строителство 

Обща характеристика на икономическото състояние на община Руен 

Съгласно 
предложената 

в „Социално-
икономически 
анализ за 
нуждите на 

Оперативна 
програма 

„Регионално 
развитие” за 
периода 2014-
2020 г.” Етап 2 
– Фокусиране 
на анализа”  
класификация, 
община Руен 

попада в две от основните класификации на типове общини, а именно община със 
селски и планински характер. Показателите, използвани за определянето на мястото на 
общината в тези групи я определят като селска община от втора група с (оценки между 
средната за специфичната територия и прага на критичност за тази група общини) и 
планинска община от трета група (с оценки между средната за специфичната територия 
и прага на критичност за тази група общини).  
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30.1% 11.3% 58.6%

25.0% 16.3% 58.7%

23.2% 15.0% 61.8%

18.8% 11.5% 69.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

2008

2009

2010

2011

2012

Разпределение на брутната продукция произведена в община Руен според 
големината за периода 2008 - 2012г.

Микро до 9 заети

Малки от 10 до 49

Други

*Данните за средните и големи предприятия са конфиденциални. Те са отразени в категорията „Други” Източник: НСИ 

Въпреки малкия дял на големите и средни предприятия в броя фирми в общината, 
именно те са тези, които създават най-голям обем продукция – 69,7% за 2012 г., 
следвани от микро предприятията (18,8%) и малките (11,5%). 
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След 2008 г., когато брутната продукция на малките фирми започва да намалява, 
техният дял се компенсира от големите и средни предприятия. 

Нетни приходи от продажби на предприятията от нефинансовия 
сектор за периода 2010-2012 г. за община Руен в хил. лв
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Източник: НСИ  

Нетни приходи от продажби на предприятията от нефинансовия сектор за периода 
2010-2012 г. са доста под средните за областта, но през разглеждания период бележат 
постепенно покачване, което е белег за относителна стабилност на местната икономика. 
Това прави общината привлекателна, както за големи, така и за малки инвеститори. 



ЗАДАНИЕ ЗА ОУПО РУЕН 

 ПРОЕКТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ - БУРГАС 53 

Нетни приходи от продажби на предприятията за община Руен  по сектори от 
икономически дейности  за периода 2008-1012
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*Данните за някои от фирмите са конфиденциални, което затруднява обективния анализ Източник: НСИ 

Разпределението на НПП по сектори от икономически дейности за периода 2008 – 
2012г. показва, че най-голям дял от НПП, въпреки спада от 2009 г. насам, реализира 
сектор Преработваща промишленост, следван от сектори Търговия и услуги и Селско, 
Горско стопанство. 
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Разходи за придобиване на ДМА за предприятията в
община Руен за периода 2008-2012

15706 17 562

14544

12 33412507

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

2008 2009 2010 2011 2012

 
Източник: НСИ 

Разходите за придобиване на ДМА и стойността на придобитите активи нарастват бързо 
през 2008 г. Сравнително плавен спад на инвестициите се наблюдава през 2010 спрямо 
2008 г. След 2010г. се наблюдава относително бърз растеж на инвестиции, който 
достига своя пик през 2012г. 

Това показва, че инвестиционната активност в общината нараства, което вероятно се 
дължи в най-голяма степен на рязкото увеличаване на инвестиции в сектора 
Преработвателната промишленост. 

Общото състояние на икономиката на община Руен зависи не само от частните 
инвестиции, но и от спечелените проекти, които се финансират по Оперативните 
програми. По данни от 2013г. такива проекти са четири – единият е приключен, вторият 
е прекратен, третият е в процес на изпълнение, а четвъртият е още в начална фаза. Те 
подпомагат както местния бизнес, така и по-големите предприятия, действащи на 
територията на общината. 

№ 
Място на 
изпъл-
нение 

Наименование на проект Бенефициент 
Обща 
Стойност 

БФП Изплатени Статус 

1 Руен 
Създаване на нови работни 
места чрез стартиране на 
собствен бизнес 

"ДЖЕМ-ОНУР" 
ЕООД 

17 348,80 17 348,80 0,00 Регистри-ран 

2 Руен 

Осигуряване на безвъзмездна 
финансова помощ за 
организиран транспорт до и 
от работното място за заетите 
в КУШ ГРУП ЕООД 

КУШ ГРУП ЕООД 178 351,20 
178 
351,20 

35 670,24 
В процес на 
изпълне-ние 
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3 Руен 

Технологично обновление и 
развитие на пазара на 
изделията с търговската 
марка „Trest B” 

"ТРЕСТ Б 
ОПЕРЕЙШН" ЕООД

0,00 0,00 0,00 Прекра-тен 

4 Руен 

Подобряване състоянието на 
басейна на р. Камчия чрез 
изпълнение на интегриран 
воден проект на с. Люляково, 
община Руен, област Бургас 

Община Руен 28 651 184,08 
28 573 
303,82 

28 573 303,82 Приклю-чен 

* информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България - ИСУН 2013г. 

 

Селско стопанство 

Развитието на селското стопанство в общината се предопределя от благоприятните 
природо-климатични характеристики и традициите на местното население.  

Обработваемите площи на територията на общината са 26 998.29 ха2, което е 39.1% от 
общата площ на общината. Нивите представляват 19.44% от територията на общината, а 
изоставените ниви – 11.76%. Проблем  е големият процент на изоставените ниви, които 
биха могли да се оползотворят пълноценно в селското стопанство. Характерно за 
общината е, че в земеделието са ангажирани предимно дребни стопанства. Земеделска 
техника почти не се използва. 

В общината са развити растениевъдството и животновъдството, като растениевъдството 
е по-малко развитият отрасъл. 

Растенивъдство 

Растениевъдството в община Руен е специализирано в отглеждането на пшеница, 
ечемик, слънчоглед, тютюн, лозарство, овощарство и зеленчукопроизводство. 
Югоизточните части на общината са подходящи за отглеждане на лозови масиви, 
северозападните части – за отглеждане на зеленчуци и северните, планински части за 
отглеждане на тютюн.  

Основни култури - засети площи  към 2014г. (по данни на областна дирекция “Земеделие”) 

Пролетни 
култури 

Общо дка Есенници 
култури 

Общо 
дка 

засети 
площи 

Тр. 
насаждения 
по видове 

Общо 
дка 

1 2  1 2 1 2  
Пипер  60  пшеница 23610 ябълки 341
Домати  50  ечемик 7920 праскови  245
Картофи  400  ръж  0 сливи 391
Дини  500  тритикале 170 череши 150
Пъпеши  500  масл. рапица 1900 круши 20 
тютюн 410   кайсии 165

                                                                          

2
 По данни от Общинска служба по Земеделие  гр. Руен 
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Овес  300   ягоди 17 
Фасул  350   малини 22 
Леща  250   лавандула  576
Лен  700   лозя винени  6258.71
Сорго  440    лозя 

десертни
19  

царевица 930   
грахови 930  
масл. 18100  
 

 

Фиг. 2 Площ, заета със зърнени култури в община Руен за периода 2010-2013 г. 

От зърнените култури най-силно представени са пшеницата, ечемика и слънчогледа. В 
последните три години значително се увеличават площите, заети със слънчоглед, като 
от 15 000 дка през 2010/2011 нарастват на 23 500 дка през 2012/2013 като така става 
културата, която заема най-големи площи в общината. Значително намаляват площите, 
заети с овес, рапица и царевицата за зърно. Средните добиви за 2011/2012 и 2012/2013 г. 
са по-добри в сравнение с 2010/2011г.  

Тютюнопроизводството е традиционен отрасъл за общината, но ниската му изкупна 
цена демотивира населението. Площите, засети с тютюн, покриват квота от 1 100 тона, 
която е твърде недостатъчна за общината, тъй като производството е на семейни начала. 
Отглеждат се традиционно ориенталски тютюн  „Башибали“. 

На територията на общината се отглеждат следните зеленчуци: корнишони, домати, 
пипер, бамя, картофи, зеле, лук и др. Зеленчукопроизводството е развито предимно по 
долините на реките и по местата с ниска надморска височина. 

В землищата на с.Шиварово, Вресово, Преображенци, Ръжица, Разбойна и Просеник, 
по поречието на река Хаджийска и някои площи в землищата на с.Череша  и 
с.Люляково и по поречието на река Луда Камчия природо-климатичните и почвени 
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условия са подходящи за отглеждането на винени и десертни лозя, кайсии, ябълки, 
сливи. В землището на с.Вресово се намира едно от най-големите плодохранилища в 
страната.3 Отглеждат се още дини, пъпеши, картофи, овощни и лозови насаждения. 
Площта, заета с овощни насаждения, нараства с близо 40% за последните три години, 
като се отглеждат ябълки, кайсии и сливи.  

Отглеждат се също етерично-маслените култури лавандула и кориандър. 

Поливното земеделие в общината не е силно засегнато, но наличието на 17 
микроязовира и водоема с местно значение създават предпоставка за развитието му. За 
целта, обаче е необходимо да се обнови мрежата напоителни канали.  

Обработват се по-плодородните земи, а нископродуктивната земя се изоставя, като 
изоставените земи към момента са с площ 73,137дка. Ерозионните процеси, 
провокирани от наклонения терен увеличават площите необработваема земя. 
Наблюдават се изоставени лозови масиви в землищата на с. Руен, Планиница и 
Люляково, както и изоставени ябълкови градини в землището на с. Вресово. 

В община Руен са налице подходящи условия за развитие на биологично земеделие и по 
този начин покачване на себестойността на продукцията и откриване на нови пазари.  

 

Животновъдство 

Животновъдството е по-малко развитият отрасъл на селското стопанство в общината. В 
община Руен се отглеждат говеда (7500), биволи (60), овце (30 000), кози, свине, 
кокошки и други птици. Отглеждат се и пчелни семейства - 3 300.  

 

Брой селскостопански животни към 2014г. (по данни на областна дирекция “Земеделие”) 

Говеда  Биволи  Овце Кози Свине Птици  Пчели

Общо крави  Общо майки Общо майки Общо майки Общо майки общо  пч./с-ва  
7500  4000  60  50  30000 24700 700 500  30  20  23000  3300  

 За 2013 г. за община Руен са регистрирани и пререгистрирани 910 земеделски 
производители по Наредба 3 - животновъди и обработващи земеделска земя  

През последните 2-3 години се наблюдава увеличаване броя на животните както в 
съществуващи стада, така и в създаване на нови стопанства.  

Към януари  2014 г. броят на регистрираните животновъди в община Руен е следният: 4 

 С крави над 10бр.-55 бр. 
                                                                          

3 Общинска служба по земеделие и гори Руен: http://www.odzg-burgas.my.contact.bg/pages/obstinski_slujbi_ruen.htm 
4 ИСАК, община Руен 
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 С овце над 10бр.- 111 бр. 
 С кози над 10бр.- 6 бр. 
 Свине над 10бр. -1 бр. 
 С пчели над 20 пчелни семейства-12бр. 
 

Животните се отглеждат основно в семейни стопанства, няма големи ферми. В 
преобладаваща част от случаите животните се отглеждат при примитивни условия, 
липсва контрол на качеството на произвежданата продукция.  Познанията на стопаните 
са недостатъчни, липсва адекватна информация за възможностите за прилагане на нови 
технологии. 

 

Горско стопанство 

Горските територии за нуждите на горското стопанство в общината са 360 584,697 дка 
(1839 бр.имоти). Основните дървесни видове са черен бор , бял бор, благун, зимен дъб, 
бук , габър , липа и акация. 

Основните горскостопански дейности, които се развиват в горските територии са: 
дърводобив, възобновяване и залесяване, реконструкция на слабопродуктивни гори. 
Местното население ползва дърва за огрев и малки количества строителна дървесина. 
Освен това, горският фонд дава възможност за добиване на листников фураж, билки, 
гъби и диви плодове.  

Организирано билкосъбиране се провежда в горско стопанство гр. Айтос на принципа 
на свободна работна ръка. При добра организация в билкосъбирането могат да бъдат 
заети 120-150 души ежегодно. 

Значителният горски фонд може да бъде един основните източници на икономически 
растеж на общината, при устойчиво ползване на горските ресурси. Развитието на 
производства използващи дървесината като суровина, както и такива свързани с 
първична преработка на билки, гъби и диви плодове би допринесло, както за развитието 
на селското и горско стопанство, така и за цялостното икономическо развитие на 
общината. Това изисква целенасочени действия за развитие и защита на горските 
територии. 

Горите в района имат и съществено ловностопанското значение. Екологичните условия 
благоприятстват развъждането на ценен дивеч (благороден елен, сърна, дива свиня, 
зайци и други) и създават добри условия за развитие на ловен туризъм, включително и 
международен ловен туризъм. Дърводобивът, страничните ползувания и ловният 
туризъм осигуряват не само работни места, но и значителни приходи на горското 
стопанството и местното население. Не по-малко важни от стопанското им значение, са 
другите полезни функции на горите. На първо място това са защитно-водоохранните и 
противоерозионните им функции. 
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Основните проблеми пред селското стопанство са: 

 Семейните земеделски стопанства са от затворен тип, земята се обработва почти 
без използването на техника, не се провеждат агротехнически мероприятия, 
което води до ниски добиви.  

 Пазарната реализация на селскостопанската продукция е силно затруднена, 
поради липса на селскостопанска борса, предлаганите цени са под 
себестойността на продукцията, което нерядко води до унищожаване на 
продукция, главно зеленчуци. Изключение е реализацията на произведения 
тютюн, където въпреки възможността за закъсняване на разплащанията с 
производителите изкупната кампания е на задоволително ниво. 

 Делът на обработваемата земя, обхваната от хидромелиоративната мрежа е 
изключително малък, напоителните канали са физически почти разрушени и не 
се използват. 

Изложените проблеми провокират негативна тенденция на намаляване площта на 
обработваемата земя и унищожаване на поливната инфраструктура; влошаване на 
техническата обезпеченост на селското стопанство и намаляване на добивите. В 
животновъдството тенденциите са за намаляване на броя на животните, продължаващо 
влошаване на породния състав и добивите. 

Перспективите за развитие на селското стопанство на община Руен са свързани със 
създаването на крупни ферми, инвестиции в хидромелиоративна система, въвеждане на 
алтернативни култури и възстановяване на лозарството и овощарството. Важно 
значение за развитието на селското стопанство има и развитието на свързаните отрасли, 
предимно хранително-вкусовата промишленост и селския туризъм. 

Първичен сектор 

На територията на общината са налични минерални ресурси за развитие на добивна 
промишленост. Южно от с. Руен е разположено голямо находище на глина за 
строителна керамика, което обаче не е разработено. Кариери за добив на камък за 
строителството и варовик функционират край с. Добромир. Кариерата при с. Добра 
поляна вече не работи.  Поради лошото качество на техническата и пътната 
инфраструктура и малкия капацитет на находищата възможностите за развитие на 
добивна промишленост към настоящия момент не са използвани. 

Наличието на  дървесни ресурси е предпоставка за развитие на дърводобивната 
промишленост. Тя е основа за развитие на дървопреработващата и мебелна 
промишленост. 

Преработваща промишленост 

В община Руен преработващата промишленост е насочена предимно към хранително-
вкусовата, като използва произведената в селското стопанство продукция.   
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В с. Руен функционират цехове за тестени изделия, а в с. Руен, с. Вресово и с. Череша 
има сладкарски цехове. В село Шиварово работи частна мандра.  На територията на 
общината функционират и малки шивашки цехове. 

Най-големият инвеститор в общината е Куш Груп, който понастоящем осъществява 
дейността си в предприятие, намиращо се в с. Люляково със закрита площ 7000 
квадратни метра. Заводът произвеждана кабели за ел.системите на различни модели на 
„Форд” и е най-големият работодател в общината.  Произведените кабели във фирма 
„Нурсан” се изнасят за страните от ЕС и за автомобилните компании в Турция. 

Дървопреработващата промишленост е представена от 8 дъскорезници, като 
продукцията е предназначена за износ за Турция и за вътрешния пазар. Функционират и 
предприятия за производство на дървени въглища в с. Люляково и Ябълчево. Въпреки 
наличието на значителни дървесни ресурси, мебелното производство не се развива на 
територията на общината, тъй като няма инвеститорски интерес. 

Туризъм 

Според Програма за развитие на туризма на община Руен, общината не е позната като 
туристическа дестинация в България. Независимо от факта, че с.Просеник (Община 
Руен) се посещава от масови туристи, които почиват в КК “Слънчев бряг” от преди 
повече от 30 години, както и че по билото на Източна Стара планина преминава 
международния пешеходен маршрут Ком- Емине, общината няма развити туристически 
дейности. 

На територията на общината има и интересни природни забележителности- скални 
образования, живописни реки, пещери, водопади и др. Основа за такова развитие може 
да бъде опитът с привличането на чужди туристи в с.Просеник, а така също и 
съществуващата отлична ловна база в местността “Гермето”. Налице са също и частни 
инициативи за осъществяване на еднодневни туристически турове на територията на 
общината - главно посещение на сватби на турския етнос. Може да се развива 
религиозен и речен туризъм по поречието на двете реки, преминаващи през 
територията на община Руен- р.”Луда Камчия” и р.”Хаджийска”. В с.Просеник има 
традиции във винопроизводството и винения туризъм. 

В  тази връзка в община Руен съществуват условия за приоритетно развитие на селски 
туризъм, както и потенциал за развитие на еко, пешеходен и ловен туризъм (екопътеки 
— природни забележителности, защитени местности). От планинският туризъм може 
да се наблегне на планинско колоездене, делта и парапланеризъм, планинско 
ориентиране, скално катерене, оф-роуд, и др.). Съществуващите добри традиции някои 
занаяти като гръничарство, дърводелство и коларо-железарство също са предпоставка 
за развитие на туризма. Ловният туризъм се развива от години на база съществуващото 
разнообразие от дивеч и богат горски фонд. Наличието на много гори е условие за 
съществуването на многообразие от дивеч - благороден елен, сърна, дива свиня, заек, 
лисица; дивеч със ценна кожа - белка, златка; многообразие от пернат дивеч и др. 
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Материално-техническата база, което е основно условие за развитие на туризъм, не е  
развита на територията на общината, където е регистрирано едно единствено средство 
за подслон5.  

Туристическото предлагане е доминирано от еднодневни програми, организирани от 
външни за общината предложители, като туристическото търсене е концентрирано в с. 
Просеник, където от десетилетия се организират посещения на туристи от масовия 
туристически поток от Черноморското крайбрежие.  

Потенциалът за развитие на туризма на територията на общината е свързан предимно с 
развитието на модерно селско стопанство, възраждане на лозарството и винарството.  

В Община Руен е разработена програма за развитие на туризма, освен това общината е 
част от  проект „Развитие на туристическата инфраструктура и свързаните с нея 
атракции в западната част на община Руен”. Най-ефективният начин да се разработи 
туризмът в общината е да се съчетае туристическият продукт, който тя предлага с този в 
съседни общини. Важно е и осигуряването на материално-техническата база за престоя 
и грижата за туристите в общината, както и добрата реклама на наличния в общината 
продукт. 

Друг проект, който оказва голямо значение върху развитието на туристическия сектор в 
община Руен е съвместен с общините Поморие и Айтос по Приоритетна ос 3: 
„Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.2: „Развитие на регионалния 
туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на 
регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”. 

Основната цел на междуобщинския проект е популяризиране на туризма и повишаване  
на конкурентоспособността и привлекателността на трите общини. Крайната цел е 
преодоляването на основния проблем – липсата на ясно разпознаваем имидж на 
туристически район Поморийски залив и Източна Стара планина. 

Разработени са 7 туристически пакета на базата на регионални туристически продукти 
– екотуризъм, селски туризъм, кулинарно многообразие, културен туризъм, 
религиозен/поклонически туризъм, ловен туризъм, винен и спортен туризъм. Една от 
основните дейности е изготвянето и разпространението на рекламни и информационни 
материали за туристическите възможности на региона.  

Проектът предвижда участие в национални и международни туристически борси в 
общо 11 туристически изложения.  

Община Руен ще предлага на туристите непознати до сега туристически атракции -
местния традиционен спорт „мазни борби” и типичните за района кулинарни 
деликатеси, както и с уникалните кукерски игри, ловния туризъм и планинската база, 
                                                                          

5 НСИ, 2013 г. 
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която дава възможност за развитието на ловен туризъм, пешеходния маршрут по билото 
на Стара планина Ком – Емине, старинните религиозни храмове и др. 

Заключение  

Икономиката на община Руен през периода до 2012 г. запазва в значителна степен 
потенциала за поддържане на динамичен икономически растеж и висока пазарна 
конкурентоспособност в съчетание с привличане на устойчиви вътрешни и външни 
инвестиции. Независимо от глобалната финансова и икономическа криза, която 
чувствително засяга и България през 2010 г., предприятията от нефинансовия сектор на 
територията на общината като цяло показват жизнеспособност и запазват добри 
пазарни позиции дори при известно свиване на обемите на производство и намаляване 
на заетостта. Най-неблагоприятни са ефектите от кризата върху микро фирмите в 
общината. Забавени са темповете на модернизация в сектора на МСП и нарастването на 
инвестициите за разработване и внедряване на нови пазарни продукти и нови 
технологии. В основните икономически сектори е необходимо да продължи 
тенденцията на съобразяване със съвременните екологични изисквания, намаляване на 
енергийната интензивност на производствата и прилагане на енергоспестяващи 
технологии с оглед по-бързо излизане и преодоляване на последиците от 
икономическата криза. По преценка на бизнес-сектора, необходимо е да се поддържат и 
подобрят възможностите за предоставяне на бизнес услуги за МСП като ключов фактор 
в местната икономика, което ще увеличи шансовете за запазване на икономическата 
стабилност на общината и през следващите години. 

3.4. Райони със специфични проблеми 

След така направените анализи и изводи може да се заключи, че проблемите, свързани с 
устройството и функционирането на територията на общината са: 

 незадоволителното състояние на транспортната и техническа инфраструктура са 
ограничител за развитието на територията и на икономическите дейности в 
общината. Основните направления, в които следва да се формулират мерки е 
осигуряването на канализационни мрежи и съоръжения на всички население 
места; 

 за териториите на обезлюдените села е необходимо да се предвидят 
мероприятия, които да привлекат отново местното население или външен 
контингент. Една от възможностите за „съживяване” на тези райони е 
биоземеделието, занаячийството или селския туризъм; 

 друг специфичен проблем за територията на общината са изоставените 
плодородни и неплодородни земи. Поради високата заетост в другите сектори на 
икономиката, селското стопанство не е предпочитана дейност за 
трудоспособното население, поради високия риск от загуби и ниски печалби; 
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 поради наличието на голям брой реки, изоставянето на земеделските земи и 
обезлесяването, в някои райони се наблюдават засилени ерозионни процеси, 
които възпрепятстват провеждането на редица устройствени мероприятия; 

 нерегламентираните сметища са проблем, който освен че влияе неблагоприятно 
върху природната среда, но и възпрепятства развитието на основните жизнени 
системи; 

 разпръсното местоположение и раздробената структура на съществуващите 
гробищни паркове затруднява тяхното обслужване, а и техният капацитет е на 
изчерпване и е необходимо да се предвидят нови. 

 наличието на богато културно наследство и природни забележителности е 
възможност за разнообразяване на местната икономика и увеличаване броя на 
работните места. Но тази възможност трябва да се използва умерено като се 
съхранят качествата и състоянието на туристическите ресурси. 

Бъдещето на едно населено място зависи преди всичко от волята и решимостта на 
неговите жители да го запазят и превърнат в привлекателно и удобно място за 
пълноценен живот. Желанието за положителна промяна може да стане само тогава, 
когато са поставени ясни и осъществими цели, когато са формулирани точни и нужни 
задачи при добра координация на всички социални групи и професионални среди - 
граждани, местна власт, политически сили, институции и НПО. 

4. Обитаване. Жилищен профил на селищата на общината 

4.1. Количествено и качествено състояние на сградния фонд  

По данни на НСИ за 2011 г. броя жилища е 10 881, докато броя сгради е 9 240. 
Строителството е било най-активно в годините  между 1960 и 1990 г., като много малка 
част от жилищния фонд е остатъчен от периода малко след Втората световна война.  

Гъстотата на населението е 42 души/ кв. км., като полезната площ е 738 925 кв.м., а от 
тях жилищната е 589 596 кв. м. Ретроспекцията на основните характеристики на 
жилищата, показва че в периода от 1992 г. насам броят жилища се е увеличил с 2 161. 
Въпреки че, строителството е засилено между 1992 и 2001 г., реалната полезна площ в 
това число жилищната е нараснала значително в последните 13 години, което означава 
че строителството е насочено към по-голяма функционалност и практичност. 

По данни на Община Руен от началото на 2012 година са построени две нови жилищни 
сгради. 

Период на построяване Руен Общо 
до края 
на 1949 

1950 - 
1959 

1960 - 
1969 

1970 - 
1979 

1980 - 
1989 

1990 - 
1999 

2000 - 
2011 

Сгради 9 240 707 918 1 792 1 751 1 860 977 1 235 
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Жилища 10 878 788 1 016 2 039 2 125 2 352 1 159 1 390 

Построени сгради и жилища на територията на община Руен 

Източник: НСИ 

 
4.2. Структура на собствеността 

Жилищният фонд, общинска собственост, се стопанисва, поддържа и продава съгласно 
Общинската стратегия за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на община Руен за периода 2011-2015 год. и Наредбата за реда за 
управление и разпореждане с общински жилища на община Руен, приета с протокол  № 
12 от  01.03.2005 год. на общински съвет - Руен 

4.3. Площни характеристики и жилищна осигуреност  

Жилищна задоволеност 

Жилищната задоволеност се характеризира с показателя брой жилища на 1 000 души 
население. Този индикатор за удовлетвореността от жилищния фонд като количество и 
неговата достатъчност или нужда от нови е показателен за силно развити в 
икономическо отношение страни, където пазара на имоти и жилища е балансиран. Тук 
за община Руен този показател е недостатъчен, за да се прецени количеството наличен 
фонд, тъй като е деформиран от множеството необитавани сгради. На 1000 души има 
376 жилища, което в сравнение със страната 471/1000, общината е с по-ниска стойност 
по отношение на количеството жилища.  

Този показател е и силно диференциран , когато се взимат предвид общинският център 
и по-малките населени места, където този показател нараства. В по-малките населени 
места с население около и под 100 души и с големи землища, този показател е 
значително завишен. В този случай се разглежда по-обективният показател за 
обитаваните жилища на 1000 души население, по който може да се ориентира в 
количеството жилищен фонд и там стойностите са значително под средно-европейските 
420/1000 и са 275/1000.  

От общо 9240 жилищни сгради едва 85,73% са обитавани или 7 922 сгради. 1 255 или 
13,58% са необитавани. 63 са сгради за временно обитаване. Това прави 2,66 души 
обитатели на едно жилище. Този показател определя и най-населените места.  

Община 
Руен 

Общо 
жил. 
сгради 

Обитавана Необитавана Временно 
обитаване 

Колективно 
домакинство 

1985г. 7908 7573 174 160 1 
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2001г. 9265 8060 1056 149 - 
2011г. 9240 7922 1255 63 - 
Жилищните сгради по обитаване на територията на община Руен за периода 1985-
2011г. Източник: Община Руен 

Свободният жилищен фонд е база за развитие на туризма като отрасъл. Множеството 
необитавани сгради могат да се реновират и адаптират за семейни хотели, леглова база 
за отдих. Съществуващата база може да се употреби и като се развият 
микропредприятия за производство и преработка на суровини, еко и биопродукция и 
бутикови стоки в малки серии. Подобни мерки ще подпомогнат и развитието на 
селското стопанство и животновъдството, както и да се развият селските райони, които 
в момента имат нужда от възраждане.  

4.4. Видове / типове пространствени структури на обитаване  

Основните типове пространствени структури на обитаване са: улично-кварталната 
структура с индивидуално застрояване. В селата основната жилищна единица е 
еднофамилна, ниско етажна в самостоятелен имот.  

Строителството в Община Руен е в устройствени зони с преобладаващо застрояване с 
малка височина и плътност, като кота корниз е до 10м. Едноетажните постройки са 6 
126, двуетажните 3 042 броя. Застрояването е в унисон с природната среда, като не 
нарушава прехода към планинския релеф. Структурните елементи на града, отделните 
райони, са в унисон помежду си и градоустройственото решение предполага 
адаптивност на селищната структура с характерния релеф.  

4.5. Технико-икономически характеристики на видовете обитаване  

Конструкция на жилищен фонд 

Най-малобройни са сградите, изпълнявани с панелни строителни системи, което е 
обусловено от факта, че строителството е предимно нискоетажно, а териториалното 
разпределение на жилищните ресурси е благоприятно. Макар и малко на брой - 47, те се 
нуждаят от цялостно конструктивно обследване, обследване за енергийната 
ефективност и подмяна на инсталациите. Голяма част от тях са строени след 2001г., 
което ги прави сравнително нови и гаранцията на конструкцията не е изтекла. 
Скелетните стоманобетонни сгради са едва 0,65% от общия брой, а масивните 74,23%.  

По данни на Община Руен за 2012г. жилищните сгради по вид на конструкцията общо 
са 9 249 бр., делът на всеки е представен в графиката по-долу: 



ЗАДАНИЕ ЗА ОУПО РУЕН 

 ПРОЕКТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ - БУРГАС 66 

Дял на сградите по конструкция в община Руен

37%

35%

26%
0.5%0.7%

Панелни  

Стоманобетонни

Тухлена с бетонна плоча

Тухлена с гредоред

Други

 

Община Руен Общо сгради Стоманобетонни
ЕПК констр. 

Скелетна 
стоманобетонна 

Масивна 

1985 г. 7 748 5 14 4 482 
2001 г. 9 116 30 188 5 661 
2011 г. 9 240 47 60 6 859 

Жилищните сгради по вид на конструкцията на територията на община Руен за 
2012г.  Източник: Община Руен 
Етажност и стайност 

На 10  878 жилища по данни на НСИ от 2011г. има 37 963 жилищни помещения с 
полезна площ на човек  25,53 кв.м., което е равносилно на 20,37 кв.м. жилищна площ на 
човек. За 2012г. има 10 883 жилища, а показателите се увеличават на 25,70 кв.м. пол. 
площ/ човек и 20,50 кв.м. пол. площ/ човек. Едно жилище е със средна полезна площ 
67,94кв.м. , отговарящо на стандартен двустаен апартамент със спалня, кухня и дневна 
в общо помещение и отделно антре, санитарен възел и складово помещение. Това е 
средностатистическото жилище на жителите на община Руен.  

99,22% от застрояването е до три етажа. Триетажните са 71 на брой, като има само една 
единствена четириетажна сграда. Надстрояването и дострояването на съществуващия 
жилищен фонд е пряко свързан с финансовите възможности на населението, като 
реконструкция на жилищната среда ще доведе до актуализация на подробните 
устройствени планове. 

Жилищата се разделят и по брой стаи, като най-многобройни са двустайните и 
тристайните жилища. Те са съответно 3 214 и 3 937, като следват четиристайните и 
едностайните, 1640 и 889 броя. Жилищата с пет и шест стаи са най-малко, общо са 
1198, като пет стаи имат 491 жилища, а шест – 707 броя. 

Жилищното строителство без съмнение е отражение на социални, икономически и 
политически условия и критерии във всеки един момент. Въпреки че от 90-те години на 
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миналия век са отбелязани значителни подобрения в качеството на строителството и 
увеличаване съотношението на жилищна площ на жител, важна част от общинския 
сграден фонд в голяма част е остарял и има нужда от обновяване и адаптиране към 
устойчиви конструктивни системи. 

За приспособяване на сградите със съответната топлоизолация, отопление, канализация 
и водоснабдяване, необходими за обитаване и постигане на енергийна ефективност се 
изискват инвестиции, които не могат да бъдат обхванати само от общинските бюджетни 
средства. Необходимо е да се търси и финансиране по Европейските програми, което 
Общината е заложила в своите приоритети за развитие. 

4.6. Градска динамика 

Населението на община Руен към 31.12.2012 г. наброява 28 759 души (по данни от 
НСИ). Населението съставлява почти 7% от населението на област Бургас (414 154 
души). По брой на населението община Руен се нарежда на второ място сред общините 
в областта – след община Бургас.       

 

Общо В градовете В селата 
Област/ Общини 

всичко мъже жени всичко всичко 

Бургас 414154 202534 211620 309995 104159 

Айтос 28579 13957 14622 19827 8752 

Бургас 211535 102472 109063 200745 10790 

Камено 10253 5141 5112 4316 5937 

Карнобат 24826 12073 12753 18212 6614 

Малко Търново 3771 1803 1968 2379 1392 

Несебър 23634 11780 11854 15950 7684 

Поморие 27539 13526 14013 18873 8666 

Приморско 6052 3003 3049 3919 2133 

Руен 28759 14540 14219 - 28759 

Созопол 12603 6237 6366 6336 6267 

Средец 14959 7358 7601 8974 5985 
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Сунгурларе 12229 5993 6236 3163 9066 

Царево 9415 4651 4764 7301 2114 

Население на област Бургас – по общини, местоживеене и пол към 31.12.2012г. 
Източник: НСИ 

Община Руен е единствената община в област Бургас, в която всички 41 населени места 
са села и е изцяло със селско население.   

За периода 2008-2012 година движението населението на община Руен е слабо. Броят на 
населението е относително стабилен. Изключение прави 2010 година, когато се 
наблюдава по-ниска стойност, след което броят на населението нараства. Като 
обобщение може да се каже, че при броя на населението в община Руен не се наблюдава 
трайната тенденция към намаляване, характерна за цялата страна.   

 

Миграция вътрешна на област Бургас по направления – основните посоки са 

„град-село“, на 2-ро място „град-град“, на 3-то място „село-град“ и на 4-то място „село-

село“ Източник: НСИ 
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Механично движение на населението
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   2006    2007    2008    2009   2010

 

Динамика на механичното движение на населението в област Бургас в периода 2006-

2010 г. Източник: НСИ 

Дадената динамика демонстрира много сериозни различия особено при големия град 
Бургас. Подобни различия могат да бъдат обяснени с това, че в докризисния период 
значителна маса хора се насочват към селата. И обратно в условията на кризата хората 
се насочват към големия град предвид по-високата устойчивост предвид разкриване на 
работни места и други. Основните тенденции в демографските процеси в област Бургас 
са, че населението на областта все още е с отрицателен прираст, но показателите са по-
благоприятни от средните за страната. В градовете този показател за 2009 г. е 
положителен – 0,9,  а в селата - –4,6 /по последни подадени данни в РЦЗ/. Запазва се 
появилата се тенденция  за обезлюдяване на селата. Показателят естествен прираст е 
по-благоприятен за област Бургас, в сравнение с общия показател за РБългария и 
постепенно се доближава до нула. Четири са общините в област Бургас, които са с 
положителен естествен прираст или малко под нулата – Руен, Айтос, Несебър и Бургас. 
С най-голям отрицателен прираст са общините М. Търново, Карнобат, Созопол, Средец, 
Камено и Сунгурларе. 

Въпреки че областният център продължава да привлича хората, тъй като предлага по-
добри възможности за работа, в последните години се наблюдава тенденция на 
засилване на миграционната вълна към по-малки градове с туристически потенциал, 
които предлагат добри условия за работа и живот. През последните години нараства 
относителният дял на миграциите с посока „село-село“ и „град-село“. 
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5. Обществено обслужване 

5.1. Образование  

На територията на община Руен функционират 20 общообразователни училища, като в 
тях се включват 1 начално, 17 основни и 2 средно общообразователни училища. 
Техният брой се е запазил през последните 5  години, като и броят на педагогическия 
персонал също е относително постоянен, като дори показва лека тенденция за 
повишаване (с 21,5 души за 2010-2013 г.) като за 2013 година се равнява на 336,5 души. 
Негативна тенденция е намаляването на броя на учениците, което се дължи на 
протичащите демографски процеси в общината.  

ОБРАЗОВАНИЕ 2008 2009 2010 2011 2012 

Брой детски градини 7 10 11 11 11 

Педагогически персонал в детските градини - брой 55 69 68 72 75 

Деца - брой 832 1 026 1 005 1 055 1 076

Общообразователни училища - брой 20 20 20 20 20 

Преподаватели - брой 244 245 242 248 245 

Ученици в общообразователните училища - брой 3 073 3 021 2 961 2 965 2 876

Показатели за образователната инфраструктура в община Руен за периода 2008-
2012. Източник: НСИ 

По семейни причини през  периода 2010-2013 г. училище са напуснали 69 ученици. 

По отношение на териториалното разпределение, общообразователните училища в 
община Руен са локализирани в 20 населени места.  

№ Име на учебното заведение Населено място  

1 СОУ „Елин Пелин“  с. Руен 

2 СОУ „Отец Паисий“  с. Люляково 

3 ОУ „Димитър Полянов”  с.Трънак 

4 ОУ „Иван Вазов”  с.Струя 
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5 ОУ „Димчо Дебелянов”  с. Снягово 

6 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”  с. Добра поляна 

7 ОУ „Никола Йонков Вапцаров”  с.Планиница 

8 ОУ „Антон Симеонович Макаренко” с. Речица 

9 ОУ „Иван Вазов”  с. Ръжица 

10 ОУ „ Климент Охридски” - добро с. Дъскотна 

11 ОУ „Реджеб Кюпчу” с. Сини рид 

12 ОУ Д-р Петър Берон"  с. Вресово 

13 ОУ „Алеко Константинов”  с. Добромир 

14 ОУ „Н.Й.Вапцаров”  с. Зайчар 

15 ОУ „Св.св.Кирил и Методий”  с. Просеник 

16 ОУ "Д-р Петър Берон" с. Разбойна 

17 ОУ"Реджеб Кюпчю" с.Топчийско 

18 ОУ „Йордан Йовков”  с. Скалак 

19 ОУ"Христо Ботев" с. Череша 

20 НУ „Петър Берон“ с. Ябълчево 

Териториално разпределение на общообразователните училища в община Руен 
Източник: Община Руен 

 

Всички училища на територията на общината са общинска собственост. 

Детските заведения в община Руен са представени от 11 целодневни детски градини – 
една в общинския център и в селата Зайчар, Люляково, Просеник, Ръжица, Череша, 
Ябълчево, Вресово, Планиница, Трънак и Снягово. Преподавателски персонал в 
детските градини е 38 души за 2012/2013 г.  В детските градини има тенденция на 
нарастване броят на децата. 

По отношение на материално – техническата база в община Руен, състоянието на 
образователната инфраструктура  може да се определи като добро. В повечето училища 
са извършвани частични ремонт, изключение правят  ОУ „Йордан Йовков в с. Скалак и 
ОУ "Д-р Петър Берон" с. Разбойна, където МТБ е в незадоволително състояние.  
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Броят на учениците в общообразователните училища показва постепенна, но постоянна 
тенденция на намаляване като за периода 2008-2012 г. спада със 161 ученика (5.3%).  
Тази тенденция е разпространена в цялата страна, като въпреки относително добрия 
естествен прираст, община Руен също я следва. Броят на отпадналите ученици е 
сравнително нисък. Сред основните причини за отпадане са ранните раждания. 

5.2. Здравеопазване   

Здравното обслужване в общината е представено от един медицински център - 
“Медицински център – Руен” ЕООД  - с общински обхват и филиал за спешна 
медицинска помощ към Център за спешна медицинска помощ Бургас. В структурата на 
здравеопазването в община Руен липсват лечебни заведения за болнична помощ. 
Болиничната помощ се извършва в областния център Бургас. В община Руен няма и 
диспансери, диагностично-консултативни центрове и стоматологични центрове. В 
общината доболничната медицинска помощ се осъществява в 25 регистрирани 
индивидуални лекарски  практики за първична медицинска помощ. Стоматологичната 
първична помощ се осъществява от 4 разкрити  индивидуални практики на лекари по 
дентална медицина, Една самостоятелна медико-техническа лаборатория и Медико-
диагностична лаборатория- ”ЕКЗАК”, 1 брой Очен кабинет.6 

Общият брой на лекарите в общината към 2011 г. е 18, като през последните 4 години 
този брой е почти постоянен. Показателят брой на население на 1 лекар за разглеждания 
период също варира в малки граници, изключение прави само 2009 г., когато се 
наблюдава по-висок брой на лекарите. Този показател е над средния за страната. 

Лекарите по дентална медицина са 4, като от 2008 г. насам броят им не се променя. На 
един стоматолог се падат 7 256 души (към 2011 г.), което е значително над средното за 
страната.  На територията на община Руен няма детски ясли. 

Показател 2008 2009 2010 2011

Лечебни заведения за болнична помощ-брой - - - - 

Легла в лечебните заведения  за болнична помощ - брой - - - - 

Медицински персонал - лекари - брой 17 19 17 18 

Лекари по дентална медицина - брой  4 4 4 4 

Население на един лекар - брой 1 666 1 487 1 652 1 612

Население на един лекар по дентална медицина-брой 7 080 7 064 7 020 7 256

 

Детски ясли - брой - - - - 

                                                                          

6 Общинска стратегия и план за действие за развитие на социалните услуги (2010 – 2015) 
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Места в детските ясли - брой - - - - 

Обслужени деца в детските ясли - брой - - - - 

Показатели за здравната инфраструктура в община Руен за периода 2008-2011г. 
Източник: НСИ 

Като цяло здравната инфраструктура в община Руен има нужда от доразвиване, тъй като 
към момента по-голямата част от здравните услуги се предоставя в град Бургас. Броят 
на лекарите и стоматолозите е недостатъчен.  

На територията на общината има дисбаланс в разпределението на здравните услуги - 
концентрирани са в общинския център и отдалечените населени места изпитват 
затруднения в достъпа до навременна помощ, особено през зимните месеци.  

Друг проблем, който затруднява развитието на здравеопазването в общината, е 
незадоволителното състояние на здравната инфраструктура. Необходимо е да се 
привлекат средства за подобряване и модернизиране на материално - техническата база 
на заведенията за здравни услуги. 

 

5.3. Култура: териториално разположение, значимост и собственост  

Важни обекти на културната инфраструктура на територията на общината са 
читалищата. В общината функционират 20 читалища, които организират дейността на 
различни школи (изкуства, спорт и др.) и провеждат културни дейности – традиционни 
празници, самодейни театрални постановки, фестивали и др. Читалищата в селата 
Люляково, Руен, Просеник, Ръжица, Трънак, Череша и Вресово съхраняват духовения и 
кутурен живот в общината. Към читалището в с. Люляково функционира ансамбъл за 
автентичен фолклор, запазен от българите преселници от Мала Азия, има самодейни 
колективи за народни песни и танци в селата Руен, Зайчар, Добра поляна, Череша и др. 
и кукерски групи в с. Вресово и с. Просеник. 

Нематериалното културно наследство в общината е представено от народните традиции 
и културните обичаи. Етнографски сбирки има събрани в населените места – Люляково, 
Добра Поляна, Просеник и Вресово. Културният календар на общината е представен от 
активен културен живот. Културните институции са основни структури, които 
съхраняват фолклорното богатство.  

В общината се провежда традиционен спорт наречен „мазни борби”, характерен само за 
община Руен като той се провежда последната неделя от месец май.  

Правят се типичните за района кулинарни деликатеси и се провеждат  уникалните 
кукерски игри през първия неделен ден на м. март. Малки групи  кукери обхождат 
всички къщи, за да пропъдят злите духове, да има много здраве и голям берекет във 
всеки дом през годината. 
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В с. Ръжица и с. Люляково се провежда обичаят „Лазаруване“, който се празнува на 
Лазаровден в предпоследната събота преди Великден. Основни изпълнители в обичая 
са момичета от 5-6 годишна възраст до 10-12 годишни. В с. Люляково лазаруват с кукла, 
която се облича в женски невестински дрехи – бяла риза, сукман, престилка и пояс. 
Фигурата се забражда с червено було и се кичи с цветя и венци. С тази кукла момите 
обикалят къщите и пеят за здраве. Чрез този обичай се осъществява въвеждането на 
девойките в обществото. Лазарките обикалят всяка къща в селището и изпълняват 
специални обредни песни и танци с любовно – женитбени мотиви. В народната 
традиция лазаруването е било задължително за всяка девойка, без което тя не може да 
се омъжи. 

Сред най-важните елементи от културния живот са читалищата, които са в почти 
половината от населените места.  Общият брой на читалищата в общината е 20. 

Народно читалище Населено място 

„Просвета-1929“ с.  Люляково 

„Атанас Манчев-1959г.“ с. Топчийско 

„Зора-1928 г.“ с. Руен 

„Фар-1952г.“ с. Зайчар 

„Искра-1927г.“ с. Вресово 

„Ралю Тодоров Кехайов-1929 г.“ с. Просеник 

„Пробуда-1937г.“ с. Ръжица 

„Пробуда 1928г.“ с. Ябълчево 

„Кирил и Методий 1965“ с. Соколец 

„Христо Смирненски 1953г.“ с. Струя 

„Светлина-1950г.“ с. Добромир 

„Димитър Полянов 1957“ с. Снягово 

„Съзнание-1928г.“ с. Дъскотна 

„Пробуда-1952“ с. Добра поляна 

„Максим Горки-1951 г.“ с. Скалак 
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„Пробуда“ с. Сини рид 

„Хаджи Димитър-1939г.“ с. Череша 

„Иван Вазов 1952 г.“ с. Планиница 

„Любен Каравелов-1961г.“ с. Каравельово 

„Христо Ботев 1933г.“ с. Трънак 

Разпределение на читалищата в община Руен по населени места,  
Източник: Регистър на Народните читалища http://chitalishta.com 

 
Културният живот в общината се реализира чрез провеждане на културни мероприятия, 
организирани от местните училища, читалища, общината, както и съвместно със 
съседни общини. 

В културния календар на община Руен се отбелязват множество народни празници, 
честват се национални и мюсюлмански празници, изпълняват се разнообразни ритуали 
и обичаи, характерни за общината, като в тях вземат участие лица от всички етнически 
групи. 

В с. Добра поляна като резултат от проект „Възраждане и съхранение на културни 
традиции”, туристите могат да се запознаят с бита на българските етнически турци и да 
участват във възпроизвеждане на обичая „Къна геджеси”. 

В община Руен се организират  и литературно-музикални програми, изложби, 
литературни четения, карнавали и др. 

В общината са съхранени културните традиции и институции, като същевременно се 
развиват и нови дейности и прояви. Сформираните самодейни клубове, които развиват 
културният живот и дейност в по-отдалечените населени места, са единствената 
възможност за развлечения от подобен характер. Част от реализираните през изминалия 
период проекти са в сферата на културата, което също допринася за развитието на 
сектора и подобряване качеството на живот на хората. 

Културно-историческото наследство, историческите паметници и обекти, културните 
институти и читалища, както и запазените традиции и обичаи на община Руен 
представляват значителен потенциал за развитие на социо-културните ценности на 
местното население и особено за младите хора, за привличане на гости и туристи в 
общината.  

5.4. Социални дейности  

Видовете социални услуги, съгласно чл. 36 от Правилника за прилагане на закона за 
социално подпомагане, се представят в общността и в специализирани институции. 
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На територията на община Руен социалните услуги в общността  са представени 
единствено от услугата „Личен асистент“. През 2009 г. Община Руен предоставя и 
социалната услуга „Домашен помощник” по НП „СУСС” по часово на 29 потребители7. 
Социални услуги в специализирани институции в общината не се предоставят. 

Личен асистент 

Дирекция „Социално подпомагане“ Руен предоставя услугата „Личен асистент“ по 
Националната програма „Асистенти за хора с увреждания“. Дейностите са свързани с 
подобряване качеството на живот на лицата, нуждаещи се от постоянни грижи (лица с 
90 и над 90 % трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с 
определена чужда помощ; деца до 18 години с трайно намалена работоспособност или 
вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ; лица или деца, изведени от 
специализирана институция за лица с увреждания.).8 ДСП Руен реализира  дейността  
от м. ноември 2002 г. 

Социалната услуга „Личен асистент” е със силен социален ефект и е от голямо значение 
за хората с увреждания и техните семейства. Тя осигурява заетост на членовете на  
семействата, в които има лица/деца с увреждания. През 2009 г. родителите на 4 деца с 
увреждания са били назначени за лични асистенти по НП”АХУ”. 

Година 
Бр. население, ползващо  

социална услуга „Личен асистент"

2008 45 

2009 43 

2010 39 

2011 39 

2012 21 

Брой население, ползващо социална услуга „Личен асистент" по години 
Източник: Община Руен 

В община Руен не се предоставят социални услуги в специализирани институции. Част 
от нуждаещите се настаняват в специализираните институции в община Бургас.  

Община Руен изпитва недостиг на социални услуги, особено в по-отдалечените села. 
Необходимо е доразвиване на социалните услуги в общността по отношение на 

                                                                          

7 Източник на данни: община Руен 
8 http://www.az.government.bg/projects/prog/ahu/frame_ahu.htm 
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видовете и териториалния обхват. Най-подходящо е те да бъдат предоставяни в мобилен 
вариант, поради разпръснатостта и отдалечеността на населените места и затруднения 
достъп до тях.  

 

5.5. Спорт  

В община Руен има 9 спортни клуба, развиващи професионална дейност. Има 
изградени спортни секции към училищата, които се използват предимно от учениците. 

В областта на спорта най-добри традиции има футболът. Футболни отбори са основани 
в 8 населени места. В общинския център функционира и един отбор по борба. “Спортен 
клуб по борба Руен” с единствения в България отбор по мазни борби. 

Спортен клуб Населено място 

ФК „Балкан“ с. Планиница 

ФК „Бяла река 1“ с. Зайчар 

ФК „Сокол - 2008“ с. Ябълчево 

ФК „Черноморец“ с. Топчийско 

ФК „Липа“ с. Череша 

ФК „Просеник“ С. Просеник 

ФК „Балкан 2009“ с. Добра поляна 

Териториално разпределение на спортните клубове в община Руен     
Източник: Община Руен 

На територията на общината има четири стадиона в селата Руен, Люляково, Просеник и 
Планиница. Въпреки че състоянието на материално – техническата база е сравнително 
добро, е необходимо да се привлекат средства за модернизирането й.  

Необходимо е да се предприемат мерки за разнообразяване на спортните дейности, 
предлагани от общината, което ще привлече участието на повече хора в спортните 
прояви. 

№ Населено място  Обекти на 
здравеопаз 
ването  

Обекти на 
образованието  

Обекти на 
културата  

Обекти на 
религията  

Обекти на 
отдиха и 
туризма  

1  с. Ръжица  1  2 1 2 -  
2  с. Разбойна  1  2 1 1 -  
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3  с. Сини рид  2  2 1 2 -  
4  с. Подгорец  1  1 1 1 -  
5  с. Рудина  1  1 1 1 -  
6  с. Припек  1  1 1 1 -  
7  с. Мрежичко  1  1 1 1 -  
8  с. Рожден  1  1 1 1 -  
9  с. Преображенци 1  1 1 2 -  
10 с. Ябълчево  1  2 2 1 1  
11 с. Просеник  2  3 1 2 -  
12 с. Трънак  1  5 1 2 -  
13 с. Билка  1  1 1 1 -  
14 с. Добромир   1 1 1 -  
15 с. Каравельово  1  1 1 1 -  
16 с. Соколец  1  1 1 1 -  
17 с. Струя  1  3 1 2 -  
18 с. Зайчар  1  3 1 1 -  
19 с. Шиварово  1  2 1 1 -  
20 с. Вресово  1  1 1 2 -  
21 с. Дъскотна  1  2 1 2 1  
22 с. Вишна  1  1 - 1 -  
23 с. Дропла  1  I - 1 1  
24 с. Заимчево  1  2 - 2 -  
25 с, Планиница  1  2 3 1 -  
26 с. Речица   1 - 1 - 
27 с. Снежа   1 - 1 -  
28 с. Ясеново   1 - 1 -  
29 с. Люляково  4  2 1 6 -  
30 с. Листец   1 - 1 -  
31 с. Рупча   1 - 1 -  
32 с. Скалак   2 1 1 1  
33 с. Череша  1 2 1 1 -  
34 с. Каменяк  1  3 - 1 -  
35 с. Снягово  1  3 1 1 -  
36 с.Добра поляна  1  1 1 1 -  
37 с.Средна махала I  2 1 1 -  
38 с. Топчийско  1  2 2 1 1  
39 с. Руен  2     2 1 1 -  
Информация за наличните обекти с общественообслужващи функции на територията 
на община Руен.  Източник: Община Руен 

 

5.6. Административно обслужване  

Община Руен има опит във внедряването на ефективни мерки в администрацията за 
придобиване на капацитет за работа в новите икономически и социални условия. 
Предстоят предизвикателства, свързани с въвеждане на нови практики и инструменти и 
подобряване на съществуващите.  

При изпълнение на своята дейност, общинска администрация в Община Руен се 
ръководи от следните принципи: 
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 отговорност към проблемите на общината и нейните граждани; 

 спазване на закона и зачитане на морала; 

 максимална ефективност на провежданите действия и проекти; 

 диалог с гражданите; 

 прозрачност при управлението и разпореждането с общинско имущество 
и средства; 

 ефективно административно обслужване на гражданите, физическите и 
юридически лица. 
Общината цели да повиши качеството на административното и информационно 

обслужване на гражданите и фирмите за постигане на интегрираност, ефективност, 
коректност и повишаване приходите на общината. 

 
Структурата на общинската администрация в община Руен се състои от 133 
служители. От тях изборни длъжности и органи по чл. 19 от закона за 
администрацията и техните заместници са както следва: 

 Кмет  на община: 1 
 Заместник кмет: 3 
 Кметове на кметства: 36 
 Кметски наместници: 2 
 Служителите в общинската администрация са общо 91: 
 Секретар на община: 1  
 Обща администрация – 40 служители: 

 Сектор “Вътрешен одит” – 3 служители;   

 Сектор „Сигурност, обществен ред, охрана и транспорт” – 8 служители; 

 Секретар МКБППМН – 1 служител; 

 ССИ и ГЗ (служител по сигурността на) – 1 служител; 

 Главен експерт-общ. план– 1 служител; 

 Дирекция”Финансово-счетоводна дейност, Бюджет  и Управление на 
собствеността” – 16 служители (в т.ч. отдел „Образование, култура и 
спорт” – 4, отдел”Управление на собствеността и стопански дейности” - 
4); 

 Дирекция ”Административно и информационно обслужване” – 10 
служителя; 

 Специализирана администрация – 50 служители: 

 Отдел „Гражданско състояние и гражданска регистрация” - 33 служители; 

 Отдел „Горско и селско стопанство” – 4 служители;       

 Главен архитект; 

 Дирекция ”Устройство на територията, инвестиционни дейности и 
Екология” - 6 служители;                           
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 Дирекция” Местни приходи, данъци и такси” – 6 служители. 

 

5.7. Пазарен сектор – търговия, обществено хранене, услуги, финансово и 
делово обслужване  

93.9% 4.5% 1.5%

95.9% 2.8% 1.3%

96.6% 2.7% 0.6%

95.3% 3.7% 1.1%

95.4% 3.5% 1.0%

90.0% 92.0% 94.0% 96.0% 98.0% 100.0%

2008

2009

2010

2011

2012

Разпределение на предприятията в община Руен по големина 
за периода 2008-2012 

Микро до 9 заети

Малки от 10 до 49

Други

*Данните за средните и големи предприятия са конфиденциални. Те са отразени в категорията „Други” Източник: НСИ 

В структурата на икономически обекти по големина в общината се наблюдава изявен 
дял на микро фирмите, бележещи своя пик през 2010г., което е пряко отражение на 
социално-икономическите условия в държавата по това време. След това техния дял 
намалява за сметка на увеличаване на дела на малките предприятия. Въпреки малкия 
дял на големите и средни фирми, тяхната дейност осигурява по-големи приходи и 
възможности за инвестиции. 
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Дял на фирмите по сектори от икономически дейности в 
община Руен за периода 2008-2012 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

2008 2009 2010 2011 2012

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

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

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

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

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

 
*Данните за някои от фирмите са конфиденциални, което затруднява обективния анализ Източник: НСИ 

Големият брой на заетите лица в сектора „Услуги” се обуславя от значителния дял на 
фирми, които развиват тези дейности. Те достигат отново своя най-висок растеж през 
2010г., когато е пикът и на микропредприятията, които очевидно оперират в този 
отрасъл. Не е малък и делът на фирмите, извършващи транспортни, складови и 
пощенски услуги.  

Всички сектори следват обща тенденция на спад от периода 2008-2009г. насам, 
дължаща се на икономическата ситуация, след което почти всички отрасли започват да 
се възстановяват от кризата и отчитат постепенен растеж, за разлика от тях фирмите с 
най-голям дял в икономическите дейности бележат лек спад.  

На настоящия етап, последната година, за която се разполага с данни – 2012 г., в 
структурата на фирмите по сектори от икономически дейности преобладават фирмите 
от сектор Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети – 50.5%, следвани от тези в 
сектор Транспорт – 18%. 
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6. Техническа инфраструктура 

6.1. Пътно-транспортна инфраструктура   

Община Руен се намира в югоизточна България и заема южните склонове на Източна 
Стара Планина. В близост до общината преминава VIII Паневропейски транспортен 
коридор – Дурас – Тирана – Скопие – Гюешево – Сoфия – Пловдив – Бургас /Варна/, 
осъществяващ връзките между Адриатическо море и страните от черноморския регион, 
Русия и страните от Централна Азия.  Той е от особено значение за развитието на 
общината, като осигурява бърза връзка към черноморското крайбрежие.   
Общата дължина на пътната мрежа в общината е 206км, с гъстота 29.4км/100км2, което 
е по – ниска от средната за страната 33км/100 км2.  Между отделните селища връзката 
се осъществява по пътища от общинската пътна мрежа. 

На територията на общината няма пътища от I-ви и II-ри клас. Републиканската пътна 
мрежа на територията на общината се състои единствено от третокласните пътища III-
208, III-7305 и III-2085, с обща дължина 76км. Основната пътна артерия в общината е 
път III-208 – с. Ветрино – гр. Айтос, с дължина 45км, преминаващ само на 3км от 
общинския център с. Руен. Той свързва общината със съседните общини Айтос и 
Дългопол, както и с националната пътна мрежа и Паневропейския транспортен коридор 
VIII.  Третокласен път III-7305 осигурява връзката на общината с община Сунгурларе и 
с второкласен път II-73 – Шумен – Карнобат.  Път III-2085 осигурява връзката с община 
Поморие и играе роля на алтернативна връзка с Черноморското крайбрежие. По-
голямата част от пътната мрежа е в лошо състояние и се нуждае от ремонт.  

 
СПИСЪК 

на републиканските пътища на територията на ОПУ-Бургас   в община Руен 

Настилка 
Последен 
ремонт 

Път 
№ 
 
 

Наименова-
ние на пътя 

Дължи
на 

/км/ 
 
 

от 
/км/ 

 
 

до 
/км/ 

 
 от км до км 

Състоя
-ние 

Вид Вид 
Годи
на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ІІІ-
208 

гр.ОПУ 
Варна- 

Дъскотна- 
Айтос 

35.570 51.130 86.700 51.130 56.000 средно
асфалто 
бетонна 

среден 
ремонт 

2006 
- 

2007

     56.000 59.000 лошо 
асфалто 
бетонна 

среден 
ремонт 

2006 
- 

2007

     59.000 62.000 средно
асфалто 
бетонна 

среден 
ремонт 

2006 
- 

2007
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     62.000 73.000 лошо 
асфалто 
бетонна 

строителс
тво на нов 
мост при 

км 
67+909 

2014

     73.000 78.000 средно
асфалто 
бетонна 

изкърпва
не 

2013

     78.000 79.000 лошо 
асфалто 
бетонна 

изкърпва
не 

2013

     79.000 82.000 средно
асфалто 
бетонна 

изкърпва
не 

2013

     82.000 86.700 добро
асфалто 
бетонна 

преванти-
вен 

ремонт 
2012

ІІІ-
2085 

(Дъскотна - 
Айтос)-
Руен-

Преображен
ци-

Просеник-
Горица-

(Дюлино-
Оризаре) 

20.268 0.000 20.268 0.000 3.600 средно
асфалто 
бетонна 

изкърпва
не 

2009

     3.600 13.000 лошо асфалто 
бетонна 

  

     13.000 15.000 средно асфалто 
бетонна 

  

     15.000 17.500 лошо асфалто 
бетонна 

  

     17.500 18.500 средно асфалто 
бетонна 

  

     18.500 19.900 лошо асфалто 
бетонна 

  

     19.900 20.268 средно
асфалто 
бетонна 

  

ІІІ-
7305 

(Веселиново
-Лозарево) - 
Камчия-

Съединение 
-Люляково- 
Череша-
Вресово-

(Дъскотна - 
Айтос)  

17.276  9.314 26.590 9.314 11.600 средно 
асфалто 
бетонна  
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     11.600 12.600 добро 
асфалто 
бетонна  

  

     12.600 15.000 лошо 
асфалто 
бетонна  

  

     15.000 16.000 средно 
асфалто 
бетонна  

  

     16.000 26.590 лошо 
асфалто 
бетонна  

  

Източник: Агенция „Пътна инфраструктура” – Областно пътно управление – Бургас 

 

СПИСЪК 
 на общинските пътища (бивша четвъртокласна мрежа и  местни  пътища) 

№ 
по 
ред 

№ на 
пътя 

Наименование на пътя 
километрично 
положение 

Дължина 
км 

1  ІV-70169  (Комунари-Дъскотна)-Ясеново- 0+000-11+500  11.500
2  ІV-70171  (Дъскотна-Снежа)-Речица 0+000-1+300 1.300
3  ІV-70172  (Комунари-Дъскотна)-Струя 0+000-3+7000  3.700
4  ІV-70173  (Комунари-Дьскотна)-Дропла  0+000-1+500  1.500  

5  ІV-70174  Трънак-Соколец-Каравельово 0+000-10+000  10.000
6  ІV-70175  (Планиница-Рупча)-Листец 0+000-3+000 3.000
   3+000-7+500  4.500
7  ІV-70176  Дъскотна-Рупча-Люляково 0+000-13+400  13.400
8  ІV-70178  Планиница-Вишна 0+000-1+700 1.700
9  ІV-70179  (Айтос-Руен)-Ябълчево 0+000-0+800 0.800
10  ІV-70181  Руен- Добра поляна-Каменяк 0+000-13+200  13.200
11  ІV-70182  (Дъскотна-Айтос)-Шиварово 0+000-1+500 1.500
12  ІV-70183  (Руен-Добра поляна)-Снягово 0+000-6+700 6.700
13  ІV-70184  Вресово-Зайчар  1+000-7+600 6.600
14  ІV-70185  Добра поляна-Топчийско 0+000-3+800 3.800
15  ІV-70187  (Преображенци-Просеник)-Разбойна  0+000-3+000  3.000  

16  ІV-70189  (Дъскотна-Айтос)-Рьжица  8+000-18+500  10.500  

17  ІV-73037  Череша-Скалак  0+000-5+000  5.000  

18  ІV-90624  
Медово-Бата-Просеник-
Подгорец-Мрежичко  

14+800-18+600 
19+000-33+700  

3.800 
14.700  

19  ІV-90628  Сини рид-Рудина-Рожден  0+000-7+000  7.000  

20  МП  с.Топчийско - разклон за с.Мрежичко   3.500  

   Без настилка  8.200  

Източник: Общинска администрация – общ. Руен 
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СПИСЪК 
на  местните общински пътища в община Руен 

Километраж № 
по 
ред 

Път 
номер 

Стар 
номер 

Наименование 
От 
км 

До км 

Дължина 
(км) 

1 BGS1145 90624(1) 

/III - 906, Oризаре - Каблешково 
/ - Медово - Бата - Страцин - 
Граница общ. (Поморие - Руен) - 
Просеник - / III - 2085 / 

14,800 18,600 3,800 

2 ВGS1184 70174 III -208, Билка - Дъскотна /- 
Трънак - Соколец - Каравельово 

0,000 10,000 10,000 

3 ВGS1186 70176 / III - 208 / Дъскотна - 
Планиница - Рупча - Люляково 

0,000 13,400 13,400 

4 ВGS1188 70181 / III - 2085 / Руен - Добра поляна 
- Каменяк 

0,000 13,200 13,200 

5 ВGS1191 70184     / III - 7305, Череша - Вресово / - 
Зайчар 

0,000 6,600 6,600 

6 ВGS1192 70185 / ВGS1188, Руен - Добра поляна/ 
- Средна махала - Топчийско 

0,000 3,800 3,800 

7 ВGS1193 70187 / III - 2085, Преображенци - 
Просеник / - Разбойна 

0,000 3,000 3,000 

8 ВGS1194 73037 / III - 7305, Люляково - Череша / 
- Скалак 

0,000 5,000 5,000 

9 ВGS1195 90624(2) 
/ III - 2085, Преображенци - 
Просеник / - Сини рид - 
Подгорец - Припек - Мрежичко 

0,000 14,700 14,700 

10 ВGS2180 70169 / III - 208, Билка - Дъскотна / - 
Ясеново - Снежа - Заимчево 

0,000 11,500 11,500 

11 ВGS2181 70171 / ВGS2180, Ясеново - Снежа / - 
Речица 

0,000 1,300 1,300 

12 ВGS2182 70172 / III - 208, Комунари - Билка / - 
Струя 

0,000 3,700 3,700 

13 ВGS2183 70173 / III - 208, Билка - Дъскотна / - 
Дропла 

0,000 1,500 1,500 

14 ВGS2185 70175 / ВGS1186, Планиница - Рупча / 
- Листец 

0,000 3,000 3,000 

15 ВGS2187 70179 / III - 2085, п. к. III - 208 - Руен / 
- Ябълчево 

0,000 0,800 0,800 

16 ВGS2189 70182 / III - 208, Дъскотна - Китка / - 
Шиварово 

0,000 1,500 1,500 
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17 ВGS2190  70183 / ВGS1188, Руен - Добра поляна 
/ - Снягово 

0,000 6,700 6,700 

18 ВGS2196 90628 / ВGS1195, Просеник- Сини рид/ 
- Рожден 

0,000 9,000 9,000 

19 ВGS2198 М3 / ВGS2196, Сини рид - Рожден / 
- Рудина 

0,000 3,000 3,000 

20 ВGS2200 М5, 
+70178 

/ III -208, Билка - Дъскотна /- 
Вишна- Планиница-/ ВGS1186/ 

0,000 2,900 2,900 

21 ВGS3009 70189 
/ III - 208 / Айтос - Граница общ. 
( Айтос - Руен ) - Ръжица - / III - 
2085 / 

8,000 18,500 10,500 

22 ВGS3197 M2 / ВGS2180, Снежа - Заимчево /- 
Каменяк/ ВGS1188/                        

0,000 4,500 4,500 

23 ВGS3199 M4 / ВGS1195, Припек - Мрежичко / 
- Топчийско / ВGS1192 /                

0,000 4,200 4,200 

                                       Обща дължина:   137,600 км 

Източник: Общинска администрация – общ. Руен 

Пътната мрежа е добре развита, като всички населени места са свързани с общинския 
център. По-голямата част от общинската пътна мрежа е в много лошо състояние. Това е 
свързано с липсата на средства за ремонт и инвестиции в пътна инфраструктура.  
Състоянието на общинската пътна мрежа е незадоволително, поради недостига на 
средства за поддържане и отлагането във времето на ремонтните дейности. 

Дължината на пътищата, осъществяващи връзката между общинския център  - 
с. Руен и останалите населени места в областта и общината 

№ Наименование 
Дължи
на 

/км/ 
1 Руен – Билка 30 
2 Руен – Вишна 27 
3 Руен – Вресово 8 
4 Руен – Д. Поляна 8 
5 Руен – Добромир 40 
6 Руен – Дропла 25 
7 Руен – Дъскотна 17 
8 Руен – Заимчево 30 
9 Руен – Зайчар 15 
10 Руен – Каменяк 10 
11 Руен – Каравелово 40 
12 Руен – Листец 30 
13 Руен – Люляково 25 
14 Руен – Мрежичко 20 
15 Руен – Планиница 25 
16 Руен – Подгорец 22 
17 Руен – Преображенци 5 

18 Руен – Просеник 15 
19 Руен – Припек 18 
20 Руен – Разбойна 13 
21 Руен – Речица 30 
22 Руен – Рожден 30 
23 Руен – Рудина 30 
24 Руен – Рупча 30 
25 Руен – Ръжица 12 
26 Руен – Сини рид 19 
27 Руен – Скалак 20 
28 Руен – Соколец 35 
29 Руен – Снежа 27 
30 Руен – Снягово 8 
31 Руен – Ср. Махала 10 
32 Руен – Струя 45 
33 Руен – Топчийско 15 
34 Руен – Трънак 30 
35 Руен – Череша 15 
36 Руен – Шиварово 12 
37 Руен – Ябълчево 3 
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38 Руен – Ясеново 23 
39 Руен – Айтос 15 

40 Руен – Бургас 45 
41 Руен – Карнобат 39 
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Уличната мрежа в общинският център с. Руен е с асфалтобетонова настилка, като е в 
лошо техническо състояние и се нуждае от ремонт на настилката и тротоарите.  

СПИСЪК  
на населените места, улиците и булевардите, по които преминават пътищата от РПМ 
№ по 
ред 

Населено 
място 

Булевард / Улица Път№ 
Наименование на 

пътя 
от км до км 

1 Добромир безименна ІІІ-208 "Провадия - Айтос" 51+966 52+479 

2 Билка безименна ІІІ-208 "Провадия - Айтос" 57+174 57+821 

3 Дъскотна безименна IIІ-208 "Провадия - Айтос" 69+436 70+274 

4 Вресово безименна ІІІ-208 "Провадия - Айтос" 77+682 78+665 

5 Руен безименна ІІІ-2085
"Руен-Преображенци-

Просеник" 
2+504 3+529 

6 Преображенци безименна ІІІ-2085
"Руен-Преображенци-

Просеник" 
6+832 7+492 

7 Просеник безименна ІІІ-2085
"Руен-Преображенци-

Просеник" 
16+661 17+968 

8 Люляково безименна ІІІ-7305
"Съединение-

Люляково-Вресово" 
11+507 12+651 

9 Вресово безименна ІІІ-7305
"Съединение-

Люляково-Вресово" 
25+190 26+073 

Източник: Районно пътно управление - Айтос 

Обществен пътнически транспорт се осъществява между общинския център с. Руен и 
градовете Бургас и Айтос, както и до курортен комплекс Слънчев бряг. Достъп до 
автобусен транспорт по посочените линии има населението на селата Завет, Заимчево, 
Добромир, Каравельово, Люляково, Планиница, Просеник, Речица, Ръжица, Сини Рид, 
Скалак, Соколец, Струя, Топчийско и Трънак. 

През територията на общината преминава единствената ж.п връзка между южните и 
северните части на Източна България – главна жп линия – Карнобат – Варна фериботна. 
Тя води началото си от гара Карнобат, чрез която се осъществява и железопътната връзка 
на община Руен с жп линията Бургас – София. 

 На територията на общината функционират гарите Дъскотна, Трънак, Люляково и 
спирките Струя, Каравельово, Дропла и Листец. 

Основните проблеми са свързани с незадоволителното състояние на пътната мрежа 
(четвъртокласна пътна мрежа), нуждата от значителни средства за осигуряване на 
достъпност през зимния сезон, както и необходимостта от приоритизиране на местата, в 
които да бъде насочван ограничения финансов ресурс предвид големия брой обезлюдени 
или с изключително малък брой жители населени места в общината. 
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6.2. Технически параметри на водоснабдителна мрежа  

Описание на водоизточниците. 

№ по 
ред Титуляр  

Местоположение 
на одоизточника 

Код на водното 
тяло 

Водоносен 
хоризонт Заповед № 

186 
ВиК - 
Бургас 

каптиран извор 
"Коджа кая" - с. 
Ясеново 

BG2G0000K2034 горна 
креда 21/14.06.2011

189 
ВиК - 
Бургас 

каптиран извор 
"Чучура", с. Рупча BG2G0000Pg028 палеоген 24/14.06.2011

197 
ВиК - 
Бургас 

каптиран извор 
"Дере баши" - с. 
Струя, общ. Руен BG2G000K1hb038 креда 50/05.10.2011 

198 
ВиК - 
Бургас 

каптиран извор 
"Бяла река" - с. 
Зайчар, общ. Руен BG2G0000Pg028 палеоген 51/06.10.2011 

219 
ВиК - 
Бургас 

каптиран извор 
"Мандра" - 
с.Снягово, общ. 
Руен BG2G0000Pg028 палеоген 74/22.11.2011

220 
ВиК - 
Бургас 

каптирани извори 
"Пандък пунар" и 
"Фъджъклъ"- с. 
Каменяк, общ. 
Руен BG2G0000Pg028 палеоген 75/22.11.2011

 

Списък на издадените заповеди за учредяване на СОЗ 

№ 
по 
ред  

Заявител 

Местоположение 
на водния обект, 
населено място, 
община,  

Съоръжение  
Обхващащи пояс 
І, II, III  

Заповед  
зх.№/дата на 
учредяване 
от....  

1  "ВиК"-
Бургас  

с.Ясеново, община Руен  каптиран извор"Коджа 
кая"  

Обхващащи І, II и 
III пояс  

21/14.06.2011г.  

2  "ВиК"-
Бургас  

с.Рупча, община Руен  каптиран извор "Чучура" Обхващащи І, II и 
III пояс  

24/14.06.2011 г.  

3  Язовир "Цонево"-проектна граница на пояс III  
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Списък на процедурите за учредяване на СОЗ 

№ по 
ред  Заявител  

Местоположен
ие на водния 
обект, населено 
място, община 

Съоръжение  Обхващащи пояс І, II, III 

1  "ВиК"-Бургас  с. Струя, община Руен  Каптаж "Дере Баши"  Обхващащи І, II и III пояс

2  
"ВиК"-Бургас  с. Речища, община Руен  Каптаж "Пандъклъ дере"  Обхващащи І, II и III пояс

3  "ВиК"-Бургас  с. Снягово, община Руен Каптаж "Мандра"  Обхващащи І, II и III пояс 

4  "ВиК"-Бургас  с. Зайчар, община Руен  Каптаж "Бяла река"  Обхващащи І, II и III пояс

5  
"ВиК"-Бургас  с. Каменяк, община Руен Каптаж "Фънджъклъ"  Обхващащи І, II и III пояс

6  "ВиК"-Бургас  с. Каменяк, община Руен Каптаж "Пандък пунар"  Обхващащи І, II и III пояс

Описание на санитарно-охранителните зони около водовземните съоръжения (Източник: 

БДУВЧР) 

 

Приложение №3 – картен материал на водоизточниците, както и списък с обекти, 
стопанисвани от ВиК ЕООД – гр. Бургас 

1. Санитарно-охранителни зони около водовземно съоръжение – каптиран извор 
"Коджа кая", находящ се в ДГФ, отдел 260, подотдел «9», в землището на с. Ясеново, 
общ. Руен, за добив на подземни води от подземно водно тяло "Карстови води в К2t st-
cp.m+JT-Котленски карстов басейн" с код ВG2G0000К2033, с издадено разрешително за 
водовземане №21510172/10.05.2011г. и с охранителен режим на защитен воден обект в 
санитарно-охранителната зона, както следва: 

 Санитарно-охранителна зона - пояс Iви. 

− Пояс Iви на каптиран извор "Коджа кая" – Площта на пояс I ви е 900 м2 
 В пояс Iви на санитарно-охранителната зона се забраняват: 
− Всички дейности, с изключение на дейностите, свързани с добива на подземна 

вода, поддръжката на водовземното съоръжение и експлоатацията на 
охранителната зона. 

− Средногодишния добив на използваната вода да бъде по-голям от утвърдените 
локални експлоатационни ресурси. 

 Санитарно-охранителна зона - пояси II и III. 

 Пояси II и III на каптирания извор е общ – Площта на пояси II и III е 241 770 м2 
(редуцирана със заеманата площ от пояс I) 

 В пояс IIри на санитарно-охранителната зона се забраняват: 
− Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземните 

води. 
− Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества, в т. ч. на 

земната повърхност и между земната повърхност и водното ниво. 
− Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества между земната 

повърхност и водното ниво. 
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− Преработка и съхранение на радиоактивни вещества и отпадъци. 
− Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материални вещества 

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

въздухоплавателни средства. 
− Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества. 
− Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над подземния 

воден обект. 
 В пояс IIри на санитарно-охранителната зона се ограничават: 
− Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерно-геоложки проучвателни 

съоръжения, в това число и водовземни съоръжения за подземни води в 
подземния воден обект. 

− Напояване с подземни води от същия подземен воден обект.  
 В пояс III-ти на санитарно-охранителната зона се забраняват: 
− Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземния 

воден обект. 
− Преработка и съхранение на радиоактивни вещества и отпадъци. 
 В пояс III-ти на санитарно-охранителната зона се ограничават: 
− Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над подземния 

воден обект. 
 В пояс IIIти на санитарно-охранителната зона се ограничават при доказана 

необходимост: 
− Добив на подземни богатства. 
− Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни 

съоръжения, в това число и водовземни съоръжения за подземни води в 
подземния воден обект. 

 Във връзка с чл. 41, ал. 3 от Наредба №3 на МОСВ, МЗ и МРР, в срок до една година 
от учредяването на СОЗ, кмета на община Руен следва да възложи актуализация на 
териториално- устройствения план, обхващащ територията на СОЗ. 

 Съгласно чл. 53, ал. 2 от Наредба 3 на МОСВ, МЗ и МРР, горските площи попадащи в 
пояси II и III, следва да бъдат прекатегоризирани в гори със специално 
предназначение и да се стопанисват и използват по специални лесоустройствени 
програми. При необходимост от проектиране на отгледни сечи в насажденията около 
каптирания извор, да се предвиди тяхното извеждане най-малко на два етапа през 5 
години. 

 Собствениците на имоти, попадащи в границите на санитарно-охранителната зона, са 
длъжни при искане за ползване на земята за дейности, които са ограничени или 
ограничени при доказана необходимост, съгласно Приложение 2 към чл. 10, ал. 1 от 
същата наредба, да декларират, че имотът им е обременен с тежести по реда на 
същата. 
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2. Санитарно-охранителни зони около водовземно съоръжение - каптиран извор "Дере 
баши", изграден в държавен горски фонд- отдел 132 подотдел "д", в землището на с. 
Струя, общ. Руен, за добив на подземни води от подземно водно тяло "Пукнатинни води 
в Предбалкан-Валанж-Хотрив-Конево" с код ВG2G000К1hb038, с издадено разрешително 
за водовземане № 21510206/10.05.2011 г. "Дере баши" и с охранителен режим на защитен 
воден обект в санитарно-охранителната зона, както следва: 

 Санитарно-охранителна зона - пояс Iви. 

− Пояс Iви на каптиран извор "Дере баши" – Площта на пояс Iви е 545 м2. 
− Пояс Iви на каптажната шахта – Площта на пояс Iви е 189 м2. 
 В пояс Iви на санитарно-охранителната зона се забраняват: 
− Всички дейности, с изключение на дейностите, свързани с добива на подземна 

вода, поддръжката на водовземните съоръжения и експлоатацията на 
охранителните зони. 

− Средногодишния добив на използваната вода да бъде по-голям от утвърдените 
локални експлоатационни ресурси. 

 Санитарно-охранителна зона - пояси II и III. 

− Пояси II и III на каптиран извор "Дере баши" е общ – Площта на пояси III и III е 2 
802 288 м2 (редуцирана със заеманите площи от пояс I) 

 В пояс IIри на санитарно-охранителната зона се забраняват: 
− Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземните 

води. 



ЗАДАНИЕ ЗА ОУПО РУЕН 

 ПРОЕКТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ - БУРГАС 93 

− Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества, в т. ч. на 
земната повърхност и между земната повърхност и водното ниво. 

− Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества между земната 
повърхност и водното ниво. 

− Преработка и съхранение на радиоактивни вещества и отпадъци. 
− Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материални вещества 

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

въздухоплавателни средства. 
− Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества. 
− Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над подземния 

воден обект. 
 В пояс IIри на санитарно-охранителната зона се ограничават: 
− Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерно-геоложки проучвателни 

съоръжения, в това число и водовземни съоръжения за подземни води в 
подземния воден обект. 

− Напояване с подземни води от същия подземен воден обект. 
 В пояс III-ти на санитарно-охранителната зона се забраняват: 
− Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземния 

воден обект. 
− Преработка и съхранение на радиоактивни вещества и отпадъци. 
 В пояс III-ти на санитарно-охранителната зона се ограничават: 
− Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над подземния 

воден обект. 
 В пояс III-ти на санитарно-охранителната зона се ограничават при доказана 

необходимост: 
− Добив на подземни богатства. 
− Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерно-геоложки проучвателни 

съоръжения, в това число и водовземни съоръжения за подземни води в 
подземния воден обект. 

 Във връзка с чл. 41, ал. 3 от Наредба 3 на МОСВ, МЗ и МРР, в срок до една година от 
учредяването на СОЗ, кмета на община Руен следва да възложи актуализация на 
териториално-устройствения план, обхващащ територията на СОЗ. 

 Съгласно чл. 53, ал. 2 от Наредба 3, горските площи попадащи в пояси II и III, следва 
да бъдат прекатегоризирани в гори със специално предназначение и да се стопанисват 
и използват по специални лесоустройствени програми. При необходимост от 
проектиране на отгледни сечи в насажденията около каптираните извори, да се 
предвиди тяхното извеждане най-малко на два етапа през 5 години. 

 Собствениците на имоти, попадащи в границите на санитарно-охранителните зони, са 
длъжни при искане за ползване на земята за дейности, които са ограничени или 
ограничени при доказана необходимост, съгласно Приложение 2 към чл. 10, ал. 1 от 
същата наредба, да декларират, че имотът им е обременен с тежести по реда на 
същата. 
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3. Санитарно-охранителни зони около водовземно съоръжение - каптиран извор "Бяла 
река", изграден в държавен горски фонд - отдел 545 подотдел "а", в землището на с. 
Зайчар, общ. Руен, за добив на подземни води от подземно водно тяло "Порови води в 
палеоген, палеоцен, еоцен Руен-Бяла" с код BG2G00000Рg028, с издадено разрешително 
за водовземане №21510205/10.05.2011 г. и с охранителен режим на защитен воден обект в 
санитарно-охранителната зона, както следва: 

 Санитарно-охранителна зона - пояс Iви. 

− Пояс Iви на каптиран извор "Бяла река" – Площта на пояс Iви е 900 м2  
 В пояс Iви на санитарно-охранителната зона се забраняват: 
− Всички дейности, с изключение на дейностите, свързани с добива на подземна 

вода, поддръжката на водовземните съоръжения и експлоатацията на 
охранителните зони. 

− Средногодишния добив на използваната вода да бъде по-голям от утвърдените 
локални експлоатационни ресурси. 

 Санитарно-охранителна зона - пояси II и III. 

 Пояси II и III на каптиран извор "Бяла река" е общ – Площта на пояси II и III е 2 
601 980 м2 (редуцирана със заеманата площ от пояс I) 

 В пояс IIри на санитарно-охранителната зона се забраняват: 
− Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземните 

води. 
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− Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества, в т. ч. на 
земната повърхност и между земната повърхност и водното ниво. 

− Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества между земната 
повърхност и водното ниво. 

− Преработка и съхранение на радиоактивни вещества и отпадъци. 
− Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материални вещества 

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

въздухоплавателни средства. 
− Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества. 
− Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над подземния 

воден обект. 
 В пояс IIри на санитарно-охранителната зона се ограничават: 
− Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерно-геоложки проучвателни 

съоръжения, в това число и водовземни съоръжения за подземни води в 
подземния воден обект. 

− Напояване с подземни води от същия подземен воден обект. 
 В пояс III-ти на санитарно-охранителната зона се забраняват: 
− Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземния 

воден обект. 
− Преработка и съхранение на радиоактивни вещества и отпадъци. 
 В пояс III-ти на санитарно-охранителната зона се ограничават: 
− Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над подземния 

воден обект. 
 В пояс III-ти на санитарно-охранителната зона се ограничават при доказана 

необходимост: 
− Добив на подземни богатства. 
− Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерно-геоложки проучвателни 

съоръжения, в това число и водовземни съоръжения за подземни води в 
подземния воден обект. 

 Във връзка с чл. 41, ал. 3 от Наредба 3 на МОСВ, МЗ и МРР, в срок до една година от 
учредяването на СОЗ, кмета на община Руен следва да възложи актуализация на 
териториално-устройствения план, обхващащ територията на СОЗ. 

 Съгласно чл. 53, ал. 2 от Наредба 3, горските площи попадащи в пояси II и III, следва 
да бъдат прекатегоризирани в гори със специално предназначение и да се стопанисват 
и използват по специални лесоустройствени програми. При необходимост от 
проектиране на отгледни сечи в насажденията около каптираните извори, да се 
предвиди тяхното извеждане най-малко на два етапа през 5 години. 

 Собствениците на имоти, попадащи в границите на санитарно-охранителните зони, са 
длъжни при искане за ползване на земята за дейности, които са ограничени или 
ограничени при доказана необходимост, съгласно Приложение 2 към чл. 10, ал. 1 от 
същата наредба, да декларират, че имотът им е обременен с тежести по реда на 
същата. 
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4. Санитарно-охранителни зони около водовземно съоръжение - Каптиран извор 
„Мандра" е изграден в Държавен горски фонд – отдел 330, подотдел „д", в землището на 
с. Снягово, община Руен за добив на подземни води от защитено подземно водно тяло 
"Порови води в, палеоген-палеоцен, еоцен Руен-Бяла", с код BG2G00000Рg028с издадено 
разрешително за водовземане №2151 0236/16.08.2011г. и с охранителен режим за 
защитен воден обект в санитарно-охранителната зона, както следва: 

 Санитарно-охранителна зона - пояс  І ви 

 Пояс Iви на каптиран извор „Мандра" – Площта на пояс Iви е 170 м2 
 В пояс І ви на санитарно-охранителната зона се забраняват: 
− Всички дейности, с изключение на дейностите, свързани с добива на подземна 

вода, поддръжката на водовземните съоръжения и експлоатацията на 
охранителната зона. 

− Средногодишния добив на използваната вода да бъде по-голям от утвърдените 
локални експлоатационни ресурси.    

 Санитарно-охранителна зона - пояси II и III. 

− Пояси II и III на каптиран извор "Мандра" е общ – Площта на пояси ІІри и IIIти е 
234 530 м2, (редуцирана със заеманата площ от пояс I) 

 В пояс IIри на санитарно-охранителната зона се забраняват: 
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− Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземните 
води. 

− Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества, в т. ч. на 
земната повърхност и между земната повърхност и водното ниво. 

− Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества, в т. ч. на 
земната повърхност и между земната повърхност и водното ниво. 

− Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества между земната 
повърхност и водното ниво. 

− Преработка и съхранение на радиоактивни вещества и отпадъци. 
− Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материални вещества 

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

въздухоплавателни средства. 
− Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества. 
 В пояс ІІри на санитарно-охранителната зона се забраняват: 
− Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни 

съоръжения в това число водовземни съоръжения за подземни води в подземния 
воден обект. 

− Напояване с подземни води от същия подземен воден обект.  
 В пояс III-ти на санитарно-охранителната зона: 
− Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземния 

воден обект. 
− Преработка и съхранение на радиоактивни отпадъци. 
 В пояс III-ти на санитарно-охранителната се ограничават: 
− Дейности, нарушаващи целостта на водопропускливия пласт на подземния воден 

обект. 
 В пояс III-ти на санитарно-охранителна зона се ограничават при доказана 

необходимост: 
− Добив на подземни богатства 
− Изграждане на геоложки, хидрогеоложки съоръжения, в това число и водовземни 

воден обект.  
 Във връзка с чл. 41, ал. 3 от Наредба 3 на МОСВ, МЗ и МРР, в срок до една година от 

учредяването на СОЗ, кмета на община Руен следва да възложи актуализация на 
териториално-устройствения план, обхващащ територията на СОЗ. 

 Съгласно чл. 53, ал. 2 от Наредба 3, горските площи попадащи в пояси II и III, следва 
да бъдат прекатегоризирани в гори със специално предназначение и да се стопанисват 
и използват по специални лесоустройствени програми. При необходимост от 
проектиране на отгледни сечи в насажденията около каптирания извор, да се 
предвиди тяхното извеждане най-малко на два етапа през 5 години. 

 Собствениците на имоти, попадащи в границите на СОЗ, са длъжни при искане за 
ползване на земята за дейности, които са ограничени или ограничени при доказана 
необходимост, съгласно Приложение 2 към чл. 10, ал. 1 от Наредба 3, да декларират, 
че имотът им е обременен с тежести по реда на същата. 
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5. Санитарно-охранителни зони около водовземни съоръжения - каптирани извори 
„Пандък пунар" изграден в поземлен имот № 004046, в землището на с. Каменяк, 
община Руен и „Фъджъклъ" изграден в Държавен горски фонд - отдел 217, подотдел 
„щ", в землището на с. Каменяк, община Руен за добив на подземни води от защитено 
подземно водно тяло "Порови води в палеоген-палеоцен, еоцен Руен-Бяла", с код 
ВG2G00000Рg028, с издадено разрешително за водовземане №2151 0237/16.08.2011г. и с 
охранителен режим на защитен воден обект в санитарно-охранителната зона, както 
следва: 

 Санитарно-охранителна зона - пояс Iви 

− Пояс Iви на каптиран извор „Пандък пунар“ – Площта на пояс Iви е 130 м2,  
− Пояс Іви на каптиран извор „Фъджъклъ“ – Площта на пояс Іви е 620 м2 
 В пояс Іви на санитарно-охранителната се забраняват 
− Всички дейности, с изключение на дейностите, свързани с добива на подземна 

вода, поддръжката на водовземните съоръжения и експлоатацията на 
охранителната зона, на използваната вода да бъде по- голям от утвърдените 
локални експлоатационни ресурси.  

 Санитарно-охранителна зона – Пояси ІІри и IIIти 

− Пояс ІІри и IIIти на каптираните извори „Пандък пунар" е общ – Площта на пояси 
ІІри и IIIти е 58 801 м2, (редуцирана със заеманата площ от пояс I) 
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− Пояс ІІри и ІІІти на каптираните извори „Фъджъклъ" е общ – Площта на пояси 
ІІри и IIIти е 92 129 м2, (редуцирана със заеманата площ от пояс I) 

 В пояс IIри на санитарно-охранителната зона се забраняват: 
− Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземните 

води. 
− Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества, в т. ч. на 

земната повърхност и между земната повърхност и водното ниво. 
− Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества, в т. ч. на 

земната повърхност и между земната повърхност и водното ниво. 
− Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества между земната 

повърхност и водното ниво. 
− Преработка и съхранение на радиоактивни вещества и отпадъци. 
− Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материални вещества 

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

въздухоплавателни средства. 
− Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества. 
 В пояс IIри на санитарно-охранителната зoна 
− Изграждане на геоложки, хидрогеоложки съоръжения, в това число и водовземни 

воден обект. 
− Напояване с подземни води отсъщия подземен воден обект.  
 В пояс IIIти на санитарно-охранителната зона се забраняват: 
− Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземния 

воден обект. 
− Преработка и съхранение на радиоактивни вещества и отпадъци. 
 В пояс IIIти на санитарно-охранителната зона се ограничават: 
− Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над подземния 

воден обект. 
 В пояс IIIти на санитарно-охранителната зона се ограничават при доказана 

необходимост: 
− Добив на подземни богатства 
− Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерогеоложки проучвателни, в 

това число и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект.  
 Във връзка с чл. 41, ал.3 от Наредба 3 на МОСВ, МЗ и МРР, в срок до една година от 

учредяването на СОЗ, кмета на община Руен следва да възложи актуализация на 
териториално-устройствения план, обхващащ територията на СОЗ. 

 Съгласно чл. 53, ал. 2 от Наредба 3, горските площи попадащи в пояси II и III, следва 
да бъдат прекатегоризирани в гори със специално предназначение и да се стопанисват 
и използват по специални лесоустройствени програми. При необходимост от 
проектиране на отгледни сечи в насажденията около каптирания извор, да се 
предвиди тяхното извеждане най-малко на два етапа през 5 години. 

 Собствениците на имоти, попадащи в границите на СОЗ, са длъжни при искане за 
ползване на земята за дейности, които са ограничени или ограничени при доказана 
необходимост, съгласно Приложение 2 към чл. 10, ал. 1 от Наредба 3, да декларират, 
че имотът им е обременен с тежести по реда на същата. 
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6. Санитарно-охранителни зони около водовземни съоръжения - каптирани извори 
"Беш бунар", "Ериклик" и "Кавака", изградени в отдел 197, подотдел „д“ в землище на 
с. Камчия, общ. Сунгурларе, отдел 14, подотдел „14“ в землището на с. Люляково, общ. 
Руен и поземлен имот №44690.0.44 в землището на с. Люляково, общ. Руен, за добив на 
подземни води от незащитено подземно водно тяло "Карстови води в ВК2t st-ср. m+JT 
Котелски карстов басейн" с код ВG2G0000К2033, с издадено разрешително за 
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водовземане №21510213/07.06.2011 г. с охранителен режим на защитен воден обект в 
санитарно-охранителната зона, както следва: 

 Санитарно-охранителна зона - пояс Iви. 

− Пояс Iви на каптиран извор "Беш бунар" – Площта на пояс Iви е 383 м2 
− Пояс Iви на каптиран извор "Ериклик" – Площта на пояс Iви е 900 м2 
− Пояс Iви на каптиран извор "Кавака" – Площта на пояс Iви е 900 м2 
 В пояс Iви на санитарно-охранителната зона се забраняват: 
− Всички дейности, с изключение на дейностите, свързани с добива на подземна 

вода, поддръжката на водовземните съоръжения и експлоатацията на 
охранителните зони. 

− Средногодишния добив на използваната вода да бъде по-голям от утвърдените 
локални експлоатационни ресурси. 

 Санитарно-охранителна зона - пояси II и III. 

− Пояси II и III на каптиран извор "Беш бунар е общ – Площта на пояси II и III е 2 
505 070 м2 (редуцирана със заеманата площ от пояс I) 

− Пояси II и III на каптиран извор "Ериклик" е общ – Площта на пояси II и III е 233 
981 м2 (редуцирана със заеманата площ от пояс I) 

− Пояси II и III на каптиран извор "Кавака" е общ – Площта на пояси II и III е 306 
293 м2 (редуцирана със заеманата площ от пояс I) 

 В пояс IIри на санитарно-охранителната зона се забраняват: 
− Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземните 

води. 
− Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества, в т. ч. на 

земната повърхност и между земната повърхност и водното ниво. 
− Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества между земната 

повърхност и водното ниво. 
− Преработка и съхранение на радиоактивни вещества и отпадъци. 
− Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материални вещества 

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

въздухоплавателни средства. 
− Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества. 
− Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над подземния 

воден обект. 
 В пояс IIри на санитарно-охранителната зона се ограничават: 
− Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерно-геоложки проучвателни 

съоръжения, в това число и водовземни съоръжения за подземни води в 
подземния воден обект. 

− Напояване с подземни води от същия подземен воден обект. 
 В пояс IIIти на санитарно-охранителната зона се забраняват: 
− Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземния 

воден обект. 
− Преработка и съхранение на радиоактивни вещества и отпадъци. 
 В пояс IIIти на санитарно-охранителната зона се ограничават: 
− Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над подземния 

воден обект. 
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 В пояс IIIти на санитарно-охранителната зона се ограничават при доказана 
необходимост: 

− Добив на подземни богатства. 
− Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерно-геоложки проучвателни 

съоръжения, в това число и водовземни съоръжения за подземни води в 
подземния воден обект. 

 Във връзка с чл. 41, ал.3 от Наредба 3 на МОСВ, МЗ и МРР, в срок до една година от 
учредяването на СОЗ, кмета на община Руен следва да възложи актуализация на 
териториално-устройствения план, обхващащ територията на СОЗ. 

 Съгласно чл. 53, ал. 2 от Наредба 3, горските площи попадащи в пояси II и III, следва 
да бъдат прекатегоризирани в гори със специално предназначение и да се стопанисват 
и използват по специални лесоустройствени програми. При необходимост от 
проектиране на отгледни сечи в насажденията около каптирания извор, да се 
предвиди тяхното извеждане най-малко на два етапа през 5 години. 

 Собствениците на имоти, попадащи в границите на санитарно-охранителната зона, са 
длъжни при искане за ползване на земята за дейности, които са ограничени или 
ограничени при доказана необходимост, съгласно Приложение 2 към чл. 10, ал. 1 от 
същата наредба, да декларират, че имотът им е обременен с ежести по реда на същата. 

 

 

7. Санитарно-охранителни зони около водовземно съоръжение - каптиран извор 
"Пандъклъ дере", находящ се в Държавен горски фонд - отдел 284, подотдел "м", в 
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землището на с. Каменяк, община Руен за добив на подземни води от защитено подземно 
водно тяло "Порови води в палеоген-палеоцен, еоцен Руен-Бяла", с код 
ВG2G00000Рg028, с издадено разрешително за водовземане №21510247/23.08.2011 г. и с 
охранителен режим на защитен воден обект в санитарно-охранителната зона, както 
следва: 

 Санитарно-охранителна зона - пояс Iви. 

Пояс Iви на каптиран извор "Пандъклъ дере" – Площта на пояс Iви е 900 м2 

 В пояс Iви на санитарно-охранителната зона се забраняват: 
− Всички дейности, с изключение на дейностите, свързани с добива на подземна 

вода, поддръжката на водовземните съоръжения и експлоатацията на 
охранителната зона. 

− Средногодишния добив на използваната вода да бъде по-голям от утвърдените 
локални експлоатационни ресурси. 

− Достъп на лица, с изключение на тези, свързани с експлоатацията на 
водовземното съоръжение 

 Санитарно-охранителна зона - пояси Iри и IIIти. 

 Пояс ІІри и IIIти на каптирания извор е общ – Площта на пояси ІІри и IIIти е 2 524 
000м2, (редуцирана със заеманата площ от пояс I) 

 В пояс IIри на санитарно-охранителната зона се забраняват: 
− Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземните 

води. 
− Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества, в т. ч. на 

земната повърхност и между земната повърхност и водното ниво. 
− Преработка и съхранение на радиоактивни вещества и отпадъци. 
− Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материални вещества 

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

въздухоплавателни средства. 
− Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества. 
 В пояс IIри на санитарно-охранителната зона се ограничават: 
− Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерно-геоложки проучвателни 

съоръжения, в това число и водовземни съоръжения за подземни води в 
подземния воден обект. 

− Напояване с подземни води от същия подземен воден обект.на охранителната 
зона, както и на представителите на контролните органи. 

 В пояс IIIти на санитарно-охранителната зона се забраняват: 
− Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземния 

воден обект. 
− Преработка и съхранение на радиоактивни вещества и отпадъци. 
 В пояс IIIти на санитарно-охранителната зона се ограничават: 
− Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над подземния 

воден обект. 
 В пояс IIIти на санитарно-охранителната зона се ограничават при доказана 

необходимост: 
− Добив на подземни богатства. 
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− Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерно-геоложки проучвателни 
съоръжения, в това число и водовземни съоръжения за подземни води в 
подземния воден обект. 

 Във връзка с чл. 41, ал.3 от Наредба 3 на МОСВ, МЗ и МРР, в срок до една година от 
учредяването на СОЗ, кмета на община Руен следва да възложи актуализация на 
териториално-устройствения план, обхващащ територията на СОЗ. 

 Съгласно чл. 53, ал. 2 от Наредба 3, горските площи попадащи в пояси II и III, следва 
да бъдат прекатегоризирани в гори със специално предназначение и да се стопанисват 
и използват по специални лесоустройствени програми. При необходимост от 
проектиране на отгледни сечи в насажденията около каптирания извор, да се 
предвиди тяхното извеждане най-малко на два етапа през 5 години. 

 Собствениците на имоти, попадащи в границите на СОЗ, са длъжни при искане за 
ползване на земята за дейности, които са ограничени или ограничени при доказана 
необходимост, съгласно Приложение 2 към чл. 10, ал. 1 от Наредба 3, да декларират, 
че имотът им е обременен с тежести по реда на същата. 
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Потребление на питейна вода в Община Руен 

Водоснабдяването на населението се извършва от "ВиК" ЕАД – Бургас. Всички селища 
на територията на общината са водоснабдени. Недостиг на водни ресурси има в  селата 
Каравельово, Планиница, Заимчево и Зайчар. Посочените села са разположени на 
сравнително висока надморска височина, над 400м, което обуславя този недостиг. Делът 
на населението с достъп до централно водоснабдяване е 98,3%. Средното потребление на 
територията на общината е 26м3 на година.  

Благодарение на местни водоизточници и водоснабдителна система „Камчия“ се 
осъществява водоснабдяването на населените места в общината. Водните ресурси на 
община Руен се формират от р. Луда Камчия, р. Хаджийска и 15 микроязовира и водоема 
с местно значение. Продължителните летни засушавания водят до изчерпване на водните 
запаси.  
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Разположение на деривацията „Камчия” Източник: община Руен 
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Съществуващата водопроводна мрежа е с тръби от различен вид и диаметър (етернитови, 
стоманени, чугунени, полиетиленови). Преобладават етернитовите (азбестоциментови) 
тръби, които са амортизирани, ненадеждни и морално остарели. Те водят до чести аварии 
и до значителни загуби на питейна вода, както и на влошаване на нейните хигиенни 
характеристики. Това е основна причина за загубите на води. Около 90% от 
водопроводите трябва да бъдат подменени. 

6.3. Електроснабдителна мрежа    

Поддържането на електропреносната и електроразпределителната мрежа и съоръженията 
към нея, на територията на община Руен, както и електроснабдяването, се осъществява 
от „ЕVN България“. Електрифицирани са всички населени места на територията на 
общината, като липсват такива с режим на тока. Липсва изградена подстанция на 
територията на общината. Електроснабдителната мрежа е изцяло въздушна с обща 
дължина 387 км, от които 35км. магистрални далекопроводи.  Има проблеми с качеството 
и сигурността на захранването. По данни на ЕVN -България за 2011 година в Община 
Руен е консумирана 30 439 650 киловат часа  електрическа енергия,  в т.ч. промишлена 
енергия – 10 284 491 киловатчаса и битова енергия – 20 155 159 киловат часа. 

Около 10% от енергията в общинския сектор е консумирана от уличното осветление. 
През 2012г. е реализиран проект за „Реконструкция и модернизиране на уличното 
осветление в населените места на община Руен, област Бургас“, който е получил 
финансиране от Програма „Развитие на селските райони“ 2007-2013г. Очакванията са 
след реализацията на този проект да се получи максимална осветителност на улиците 
при най – ниски загуби на ел. енергия. 
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Схема на електрически линии и съоръжения. Източник: община Руен 
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Схема на електрически линии и съоръжения. 

 Източник: ЕВН България Електроразпределение 
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Схема на съоръженията, собственост на Енергийния системен оператор ЕАД. Източник: 
ЕСО ЕАД 
 

6.4. Телекомуникационна инфраструктура   

Мобилни телефонни услуги 
Трите национални мобилни оператора МТел, Глобул и Вивател осигуряват 100% 
покритие със сигнал на територията на общината. Това осигурява пълен спектър на 
техните услуги.  

Достъп до интернет 
Интернет достъп се предоставя в общинския център с. Руен и с. Люляково. Основният 
предложител на услугата е Агробизнес център “Руен”, изграден по проект JOBS, 
финансиран от ПРООН и МТСП в подкрепа на селскостопанските производители. Също 
така БТК ADSL осигурява висококачествен интернет достъп. Алтернатива се явява и 
мобилната интернет връзка.  

Телефонни съобщения 
Регионалната телефонна мрежа с главна АТЦ Бургас обслужва община Руен, възлова 
централа функционира в общинския център Руен, а населените места с автоматично 
избиране са 40, от които 5 са с цифрови централи. Средната плътност на телефонната 
мрежа е 25,68 поста на кв.км.  

Телевизионното покритие е 100% обслужва се от телевизионен ретланслатор “Слънчев 
бряг”. 
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На територията на Община Руен действат 20 пощенски станции, които обслужват общо 
40 села или средно една пощенска станция обслужва 1544 жители. 

6.5. Пречистване на отпадни води    

Община Руен няма изградена канализционна система и пречиствателни станции за 
отпадъчни води. Заустването на отпадъчните води в септични ями и дерета води до 
замърсяване на подпочвените и повърхностни водни.  

В община Руен има готов проект за пречиствателна станция в с.Рупча, който предстои да 
бъде реализиран в най-близко бъдеще и да служи като пилотен проект,който да се 
мултиплицира във всички населени места на общината 

6.6. Канализация    

На територията на общината има частично изградени канализационни системи по села, 
които все още не са заустени в колектори, които да ги отвеждат към пречиствателни 
станции. Потребност от канализация има във всички села на територията на Община 
Руен. По настоящем се реализира проект за пречиствателна станция в село Рупча.  

Изграждането на канализационна система в по-големите села Руен, Люляково, Просеник, 
Трънак  би подобрило значително условията на живот и качеството на средата. Много 
висок екологичен риск създават незавършените канализационни системи по селата, 
което води до замърсяване с битови фекални води на околната среда. 

6.7. Газопроводна инфраструктура  

На територията на общината няма изградена газопреносна мрежа. 

През територията на област Бургас преминава южният клон на националната 
газопроводна система в България и негово разклонение за Бургас и с. Дебелт. 
Магистралният газопровод е с диаметър 700 мм и минава през община Сунгурларе, а 
отклонението е през общините Бургас, Айтос, Руен, Камено и Средец. 

На територията на община Руен преминава и нефтопродуктопровод. Трасето и 
съоръженията му са посочени по-долу на схемите. (Източник: Лукойл България ЕООД) 
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6.8. Сметосъбиране, третиране на отпадъци   

Управлението на отпадъците на територията на България се регламентира с приетия през 
2003г. Закон за управление на отпадъците, който урежда екологосъобразното управление 
на отпадъците. За разлика от някои от съседните общини, в община Руен не са 
предприети стъпки за реализиране на система за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки. На територията на общината има 41 населени места, като в 30 от тях е 
въведена система за събиране и транспортиране на битови отпадъци, а в останалите 11 
населени места (с. Дропла, с. Каменяк, с. Каравельово, с. Мрежичко, с. Припек, с. 
Подгорец, с. Рожден, с. Рудина, с. Сини рид, с. Соколец и вече обезлюдените с. Дюля и с. 
Звезда) не е въведена такава система. Въпреки това, по-голямата част от населението на 
община Руен (86,45%) попада в тези 30 населени места и съотвено се явява обхванато в 
организираната система за събиране и транспортиране на битови отпадъци. В останалите 
населени места твърдите битови отпадъци се депонират на нерегламентирани сметища, 
отстраняването на които представляват сериозен проблем пред общинската 
администрация. Първостепенна задача пред общинското ръководство е разширяване 
обхвата на сметосъбирането, отстраняване на старите замърсявания и рекултивиране на 
засегнатите площи. Допълнително е необходимо изграждането на претоварна станция за 
обслужване населението на община Руен.  
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6.9. Депа за отпадъци   

По данни на РИОСВ – Бургас от 2011г. на територията на община Руен функционира 
депо за обезвреждане на битови отпадъци, което спада към Регионално депо Братово, 
както и депо за неопасни отпадъци на община Руен. Отделно от това, лечебните 
заведения от община Руен имат сключен договор за предаване на генерираните си 
болнични отпадъци на „ЖОСИ-Р“ ЕООД. Химично третираните отпадъци се пакетират и 
транспортират за автоклавиране и изгаряне. 

Претоварна станция Карнобат 

Претоварната станция е разположена на площадка от 7.9 дка,  на около 4 км от 
гр.Карнобат. Тя ще обслужва общините от Карнобат и Сунгурларе с възможност да поеме 
и отпадъците от общините Айтос и Руен. Общините Карнобат и Сунгурларе са на средно 
разстояние по-голямо от 65 км от новото депо "Братово-запад" и ще се обслужват от 
претоварната станция на площадката на съществуващото депо в близост до гр. Карнобат. 
Разстоянието между ПСО и новото регионално депо е около 43 км. Претоварен и 
транспортен капацитет на ПСО е 10 000 тона битови отпадъци годишно и съоръжение за 
рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет от 10 т/час (или 10-18 
хил. т/година). 

Проектът включва проектиране и строителство на технологични съоръжения за 
третиране на отпадъците: покрита претоварната станция; площадка за рециклиране на 
отпадъци от строителна и строително-ремонтна дейност и едрогабаритни отпадъци; 
площи за бъдещо развитие на площадки за сепариране и компостиране, сграден фонд -  
административно-битова сграда, лаборатория, ремонтна работилница, гаражи колонка за 
дизелово гориво, площадкова и довеждаща инфраструктура. 

7. Отдих и туризъм   

Туристическото предлагане на територията на общината не е сериозно застъпено и 
туризмът формира незначителна част от приходите. По данни от Националния 
статистически институт средствата за подслон са 1, с капацитет от 50 легла, в което през 
2003г. са реализирани едва 46 нощувки, като не са регистрирани нощувки на чужденци 
същия период.  

Туристическото предлагане е доминирано от еднодневни програми, организирани от 
външни за общината предложители,  като туристическото търсене е концентрирано в с. 
Просеник, където от десетилетия се организират посещения на туристи от масовия 
туристически поток от Черноморското крайбрежие. Не се използва потенциала за 
развитие на селския туризъм, поради липсата на средства за създаване на настанителна 
база и липса на инвеститорски интерес в областта на туристическото предлагане на 
територията на общината. Разнообразието на дивеч е предпоставка за развитие на ловен 
туризъм  в ловна база “Гермето”. 
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Потенциалът за развитие на туризма на територията на общината е свързан предимно с 
развитието на модерно селско стопанство, възраждане на лозарството и винарството 

 
 

8. Екологично състояние   

Община Руен се характеризира с добро качество на околната среда, което се определя от 
липсата на замърсяващи промишлени предприятия, земеделие, основаващо се на 
традиционни, екологосъобразни методи, както и на благоприятните си  климатични 
условия. Основните екологични проблеми са породени от слабости в изграждането и 
функционирането на селищната и техническата инфраструктура. 

8.1. Замърсяване на въздуха, водите и почвите, категоризация 

Въздух  

До този момент не са извършвани измервания за определяне качеството на атмосферния 
въздух в района на Община Руен от лаборатории в системата на МОСВ. РИОСВ-Бургас 
съответно не разполага  с такива данни./Писмо № 4916/20.12.2004 год./ 

 В Община Руен няма производствени замърсители, които директно да емитират в 
атмосферата вредни газове (SОх, NОх , тежки метали, прахови частици и др.), освен 
автомобилния транспорт. Необходимо е да се отбележи праховото замърсяване през 
летния сезон (засушаване от естествен характер) предизвикано от лошото качество на 
пътната  настилка. 

През зимния период за битово отоплението  се използват основно твърди горива като 
дърва и въглища(минимални количества), които предизвикват незначително замърсяване 
при горенето си. 

Проблем представлява единствено замърсяването от непълното горене при 
производството на дървени въглища край с.Люляково. 

Води 

Управлението на водите се осъществява на национално и басейново ниво, като съгласно 
Закона за водите, министъра на околната среда и водите чрез РИОСВ в границите на 
териториалния им обхват провежда мониторинг и контрол на отпадъчните води, 
поддържа база данни за извършения мониторинг и контрол за състоянието на 
отпадъчните води и поддържа в актуално състояние списъците на обектите, които 
формират емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества. Повърхностните води 
на територията на община Руен попадат в Басейнова Дирекция за управление на водите 
на Черноморски басейн (БДУВЧР), който е в границите на РИОСВ- Бургас. През община 
Руен преминават две основни реки – р. Луда Камчия и р. Хаджийска, чието екологично 
състояние се оценява именно от РИОСВ-Бургас. От данните по-долу, предоставени от 
РИОСВ – Бургас, ясно се вижда настоящето състояние на водите на двете основни реки, 
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отводняващи община Руен: р. Хаджийска и р. Луда Камчия, съгласно информацията 
събрана от измервателните пунктове, разположени по поречието на тези реки:  

Река Хаджийска 

Водно тяло: р. Хаджийска от извор до след с. Преображенци – представено пункт р. 
Хаджийска над с. Ръжица. След анализа на данните от мониторинга, извършен през 
2011г. се констатира следното състояние: 

Пункт BG2SE0061MS0028 р. Хаджийска р. Ръжица 

показател O2 БПК5 NH4-N NO2-N NO3-N N общ P-PO4 P-Р общ 

състояние Много 
добро 

Добро Добро Умерено Добро Умерено Добро Умерено 

Състояние на водите на р. Хаджийска при р. Ръжица за 2011г.  Източник :РИОСВ-Бургас 

За отчетената година се забелязва слабо подобрение на състоянието на водите по 
отношение на количеството фосфор, както и не са установени отклонения от 
характерните стойности по останалите наблюдавани физикохимични показатели. 
Дифузните източници на замърсяване на водите са неполивни ниви, овощни градини и 
преходни гори, както и замърсявания от битов характер – от населени места под 2000 е.ж. 
без канализационна мрежа.  

 

Река Луда Камчия 

Водно тяло: р. Голяма река до вливане в р. Луда Камчия – представено с пункт р. Алма 
дере – устие (Алма дере при с. Вресово) 

Пункт BG2КА863МS041 р. Алма дере с. Вресово 

показател O2 БПК5 NH4-N NO2-N NO3-N N общ P-PO4 P-Р общ 

състояние Много 
добро 

Умерено Добро Добро Добро Умерено Добро лошо 

Състояние на водите на р. Алма дере и р. Вресово за 2011г.  Източник: РИОСВ-Бургас 

В сравнение с 2010г. през разглеждания период се регистрира слабо влошаване на 
състоянието на водите по БПК5 в пункта за мониторинг. Анализът на данните за 
останалите физико-химични показатели не показва отклонения от характерните 
стойности за водното тяло.  

Водно тяло: р. Луда Камчия след язовир „Камчия“ до язовир „Цонево“ – представено с 
пунктове – р. Луда Камчия след яз. „Камчия“ и р. Камчия – с. Билка  
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Пункт BG2КА47159МS012 р. Камчия сл. яз. Камчия 

показател O2 БПК5 NH4-N NO2-N NO3-N N общ P-PO4 P-Р общ 

състояние Много 
добро 

Добро Добро Добро Добро Умерено Умерено Добро 

Състояние на водите на р. Камчия сл. яз. Камчия за 2011г.      Източник: РИОСВ-Бургас 

Речният участък в този район се характеризира със стабилни условия, като кислородният 
режим е много добър, а органичното натоварване е слабо. 

Пункт BG2КА04315МS010 р. Камчия с. Билка 

показател O2 БПК5 NH4-N NO2-N NO3-N N общ P-PO4 P-Р общ 

състояние Много 
добро 

Добро Добро Добро Добро Добро Много 
добро 

Добро 

Състояние на водите на р. Камчия при с. Билка за 2011г.  Източник:  РИОСВ-Бургас 

Анализът на данните през 2011г. по физико-химични показатели не показва отклонения 
от характерните стойности за водното тяло.  

Като цяло основните замърсители на водите на територията на община Руен са битово-
фекалните води от населението, отпадъчните води от селското стопанство,  като не се 
наблюдават установени значими индустриални замърсявания и цялостното състояние на 
водите в общината може да се характеризира като стабилно. Част от населените места са 
без канализация, което представлява сериозен проблем по отношение на замърсяването 
на водите в общината и изисква предприемането на адекватни мерки за ограничаването 
му, както и постоянен мониторинг на състоянието.  

Почви 

На територията на община Руен се срещат  три основни почвени типа: канелени горски 
почви, чернозем – смолници и наносни почви. Най-разпространени са канелено-
горските, които представляват около 95% от почвите в Руенска община, следвани са от 
чернозем-смолниците (3,5%) и алувиално-ливадните, които са едва около 1,5%.   

Замърсяването на почвите на територията на община Руен се следи от РИОСВ – Бургас 
чрез почвено изпитателната лаборатория в гр. Бургас. За община Руен, пунктът се намира 
в с. Речица (No 395) 
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 Замърсяване на почвите за 2010г. и 2011г. при пункт с. Речица, община Руен    
Източник: РИОСВ – Бургас 

Проследявайки динамиката на предоставените данни на РИОСВ-Бургас и наблюдаваните 
индикатори Cu, Pb, Zn, Cd, Cr, Ni, As, Co и Hg, става ясно, че те са в границите на 
нормите, много под максимално допустимата концентрация (МДК) съгласно Наредба №3 
за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвата (обн. в ДВ бр. 
71/2008г.).  

В допълнение, през 2011 г. на територията на РИОСВ – Бургас е изпълнена програма за 
мониторинг на почви от подсистема „Земи и почви“ и поддържане на актуална база 
данни по направление „Локални почвени замърсявания“ за състояние на складовете и 
съхраняваните в тях забравени или залежали продукти за растителна защита. 

През последните години на територията на РИОСВ-Бургас се констатира намаляване на 
замърсяването на земите и почвите. На територията на община Руен от своя страна, 
почвите са незамърсени с тежки метали и металоиди и органични замърсители. От 
ежегодно проведения мониторинг на почвите се установява също и тенденция на 
задържане на нивата на наблюдаваните индикатори, които са в граници под максимално 
допустимите концентрации. 

Друг сериозен проблем, свързан с почвите, е този с ерозията, който е обхванал и 
териториите на община Руен, вследствие климатичните промени, повишаване на 
температурите и продължителните засушавания. За съжаление, въпреки че ерозията на 
почвите е един от най-интензивните и широко разпространени деградационни процеси,  
през последните години не са били финансирани проекти, свързани с изследване 
процесите на ерозия на почвите на територията на РИОСВ-Бургас. От друга страна, 
засоляването и вкисляването на почвите продължава да бъде обект на изследване на 
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РИОСВ-Бургас и в момента тече второто ниво на почвен мониторинг „Контрол и 
опазване на почвите от засоляване“ и „Контрол и опазване на почвите от вкисляване“. За 
целия регион Бургас, общата площ на засолените почви е 50 044 дка, като няма точна 
информация за тази цифра на територията на община Руен.  

8.2. Характеристика на вредните емисии  

За разлика от съседните си общини, някои от които имат превишени нива на 
замърсители, община Руен е един от районите с най-ниска степен на замърсяване на 
атмосферния въздух, поради липсата на силно замърсяващи промишлени предприятия и 
обекти. На територията на общината действат предимно малки фирми и предприятия от 
отрасъл – лека промишленост. Общината не се характеризира с интензивен трафик в 
автомобилния транспорт и това не оказва съществено влияние върху чистотата на 
атмосферния въздух в района. 

8.3. Отпадъци 

Основните замърсители на водата са битово-фекалните води от населението отпадъчните 
води от селското стопанство, като няма установени значими индустриални замърсявания. 

8.4. Шум  

На територията на община Руен не се наблюдават повишени нива на шумово 
замърсяване и не се очакват проблеми, свързани с осигуряване на нормална акустична 
обстановка за населението на общината. 

От санитарно-хигиенна точка няма шумно работещи предприятия и силно развита 
инфраструктура. Акустичното състояние на околната среда е в границите на допустимите 
норми.  

Като цяло параметрите на околната среда в община Руен са в рамките на приетите норми. 
Общината не принадлежи към териториите, определяни като рискови по отношение на 
екологичната обстановка 

8.5. Физически нарушени площи, нарушени терени от добивната дейност и 
изкопни работи 

Ерозирали и заблатени почви    

На територията на Община Руен поради географското й разположение, надморската 
височина и пресеченият терен се наблюдават ерозирали почви и свлачища особено в 
селата  Каравельово и Речица. Почвите в района са преобладаващо канелени горски, 
повлияни от водна и ветрова ерозия. От гледна точка на агроекологичното райониране на 
страната попадат в пета група– лоши до средни земи – добри за отглеждане на тютюн. В 
района се провеждат мероприятия по борба с ерозията на почвите, чрез залесяване  и 
изграждане на стени предпазващи пътищата от свлачища. 

Наклонените терени са предпоставка за образуване на повърхностни води и ерозиране на 
голяма част от обработваемите земи.  На територията на Общината няма източник, който 
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да замърсява почвата с тежки метали.  Почвената ерозия оказва неблагоприятно влияние 
върху развитието на селското стопанство, като решение на проблема е провеждането на 
регулярни мероприятия по залесяване.Заблатени почви се наблюдават по бреговете на 
язовирите и реките при дъждовни години. 

Списък с наличните нарушени територии по населени места в общ. Руен 
(Източник: Общинска администрация)

№  Населено място 
Нарушени 
територии 

1  с. Ръжица  - 
2  с. Разбойна  - 
3  с. Сини рид  - 
4  с. Подгорец  - 
5  с. Рудина  - 
6  с. Припек  1 
7  с. Мрежичко  - 
8  с. Рожден  - 
9  с. Преображенци  - 
10  с. Ябълчево  1 
11  с. Просеник  - 
12  с. Трънак  - 
13  с. Билка  - 
14  с. Добромир  - 
15  с. Каравельово  1 
16  с. Соколец  - 
17  с. Струя  - 
18  с. Зайчар  - 
19  с. Шиварово  - 

20  с. Вресово  - 
21  с. Дъскотна  1 
22  с. Вишна  - 
23  с. Дропла  - 
24  с. Заимчево  1 
25  с, Планиница  - 
26  с. Речица  Много 
27  с. Снежа  - 
28  с. Ясеново  - 
29  с. Люляково  - 
30  с. Листец  - 
31  с. Рупча  - 
32  с. Скалак  - 
33  с. Череша  - 
34  с. Каменяк  - 
35  с. Снягово  - 
36  с. Добра поляна  - 
37  с. Средна махала  - 
38  с. Топчийско  - 
39  с. Руен  - 

На територията на община Руен в „Геозащита"-ЕООД Варна има регистрирани две 
свлачища (Източник: „Геозащита” ЕООД – Варна): 
1. Свлачище на път Провадия-Айтос - входа на с. Добромир 
Свлачището е регистрирано под номер ВGS 18.21614.01 с размери - дължина 260м и 
ширина 60-100м. „Геозащита-ЕООД Варна не разполага с други данни за свлачището, 
не е изпълнявала геоложки проучвания, няма данни за изградени наблюдателни мрежи 
и не се водят теренни наблюдения. 
2. Свлачище с. Речица - с регистрационен номер ВGS 18.62548-01. То е регистрирано по 
сигнал на общината 
 
Развитие на свлачищни процеси в с. Речица, община Руен 
Физико-геоложки процеси 
Свлачището е развито по левия склон на дълбоко дере /Кючук дере/. В него има 
постоянен воден отток, като според местните хора, при обилни валежи нивото му се 
покачва с около 1 до 2 т. 
В план свлачището има фуниевидна форма - дължината му е около 100 м, а ширината в 
горната част е около 15 м , като в долната достига до около 40 т . Поради липса на 
картен материал размерите са ориентировъчни. Свлачищният отстъп в горната част е с 
височина до 1.0 м , а в бортовете достига до 2 - 3м. Свлечените земни маси са изтекли 
по склона и са се натрупали в дерето, като са затрупали -голяма част от коритото му. По 
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преместването на една череша в свлачищото тяло може да се съди, че земните маси са 
се придвижили по склона с около 15.0 м. По визуалните белези може да се предполага, 
че свличането е сравнително плитко - с дълбочина до 5.0 м. 
В бортовете на свлачището се разкриват червеникаво кафяви прахови глини в твърдо 
или среднопластична консистенция. 
По данни на живущите свлачището е възникнало през пролетта на 1997 г. след авария 
на водопровод, минаващ по улицата в горната част на свлачището. Към момента този 
водопровод е изключен и не се експлоатира.  
Натрупаните земни маси в дерето, които в момента служат за контрафорс, се отнасят от 
водата постепенно във времето и периодично активизират свлачищния процес. 
В момента на огледа в свлачищното тяло няма заблатявания или дрениране на води. Не 
са провеждани никакви укрепителни мероприятия. 
ИЗВОДИ 
1. По левия склон на Кючук дере, с визуално определен среден наклон около 15°, е 
проявено свлачище с размери - дължина около 100 м и средна ширина около 25м. 
Вероятно дълбочината на хлъзгателната повърхнина е около 5.0 м ; 
2. Свлачището е възникнало през 1997 г., след авария на водопровод. Основна причина 
за активизирането му е продължителната инфилтрация на водите от водопровода в 
терена и промяна консистенцията на глините. Визуално свлачището може да се отнесе 
към свлачища-потоци; 
3. Свлечените земни маси са се придвижили по склона с около 15м и са затрупали по-
голяма част от коритото на дерето, в което има постоянен воден отток, който 
постепенно отнема тези земни маси, служещи като контрафорс и предизвиква ново 
активизиране на процеса; 
5. До момента в района не са извършвани никакви укрепителни мероприятия. 
Авариралият водопровод е изключен и по данни на живущите към момента не се 
експлоатира. 



 
 

 
 

 

 

 



ЗАДАНИЕ ЗА ОУПО РУЕН 

 ПРОЕКТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ - БУРГАС 125 

9. Баланс на територията на общината по начин на трайно ползване 

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУЕН 

  Вид територия 
Площ 

/ха/ 

Дял от 
площта 

/%/ 

1 Урбанизирани територии 1718.3 2.5
  Жилищни територии 1461.9 2.12
  Други територии със селищен характер 122.7 0.18
  Производствени терени 17.4 0.03
  Обществен селищен парк, градина 0.1 0.0001
  Терени за спорт и атракции 9.0 0.01

  Гробища 51.4 0.07
  Терени за рекреация 2.3 0.003
  Складови терени 51.9 0.08
  Обществено обслужване 1.6 0.002

2 Земеделски територии 28318.7 41.1

  Земеделски земи - ниви 13397.8 19.4
  Земеделски земи - трайни насаждения 1613.1 2.3
  Земеделски земи - изоставени земи 8275.1 12.0
  Ливади, пасища, мери 4062.5 5.9
  Селскостопански дворове 127.2 0.2
  Други територии, заети от селско стопанство 843.0 1.2

3 Горски територии 37791.2 54.8

  Горски земи 36009.6 52.2
  Поляни, голини 155.9 0.2
  Дерета 678.8 1.0
  Горски и полски пътища 946.9 1.4

4 Води 628.4 0.9

  Водни течения, реки 166.7 0.2
  Язовири, езера, рибарници 451.1 0.7

  Блата, мочурища 9.0 0.01
  Подземни води, извори 1.7 0.002

5 Пътна и техническа инфраструктура 427.0 0.6

  Републиканска пътна мрежа 85.9 0.1
  Местни пътища 142.4 0.2
  Железопътна мрежа 77.8 0.1
  Транспортна инфраструктура 101.8 0.1
  Техническа инфраструктура 6.6 0.01
  Канали 12.5 0.02

6 Нарушени и добивни територии 29.4 0.0

  Кариери и рудници 8.8 0.01
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  Нарушени терени за рекултивация, сметища 20.6 0.03

7 Територии с особена защита 33.4 0.0

  Крайбрежни територии, пясъци 31.1 0.05
  Скали 1.1 0.002
  Защитени територии 0.7 0.001
  Територии за НКЦ 0.4 0.001

8 Други 23.8 0.03

  
Други територии без определено стопанско 
предназначение 

23.8 0.03

  Общо 68970.1 100.0

 

В баланса на територията основен процент заемат горските площи почти 55%, което се 
дължи на местоположението на Общината и фактът, че релефът е преобладаващо 
хълмисто-планински, а и наличието на голям брой реки също е предпоставка за 
обособяването на различни по характер и специфика горски масиви. Това е 
благоприятна предпоставка за развитие на туризма, дървообработваща промишленост, 
както и за добрия микроклимат в Общината, което осигурява подходяща среда за живот 
на нейните жители и гости. 

Земеделските територии заемат също значителен процент от площта на Общината. 
Впечатление прави, че делът на урбанизираните територии е доста малък около 2-3%, 
което отразява ниската степен на урбанизация, която основно се дължи отново на 
релефа, реките и местоположението на Общината. Поради тази причина и делът на 
пътната инфраструктура е почти 1%, което отразява и ниската гъстота на пътната 
мрежа. 
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10. АНАЛИЗ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ И СИНТЕЗ НА ФАКТОРИТЕ 

На територията на община Руен има пет защитени територии: един поддържан резерват, 
три природни забележителности и една защитена местност, както и четири защитени 
зони (Приложение №4 – картен материал на местоположението на зоните по 
Натура 2000).  

За поддържани резервати се обявяват екосистеми, включващи редки и/или застрашени 
диви растителни и животински видове и местообитанията им. Те се управляват с цел: 
поддържане на природния им характер; научни и образователни цели и/или екологичен 
мониторинг; възстановяване на популации на растителни и животински видове и/или 
условия на местообитанията им; опазване на генетичните ресурси 

За природни забележителности се обявяват характерни или забележителни обекти на 
неживата природа, като скални форми, земни пирамиди, пещери, пясъчни дюни и др. Те 
се управляват с цел запазване на техните естествени особености. Обявяват се с тяхна 
прилежаща територия, необходима за опазването им.  

За защитени местности се обявяват територии с характерни или забележителни 
ландшафти, местообитания на застрашени, редки или уязвими растителни и 
животински видове и съобщества. Те се управляват с цел запазване на компонентите на 
ландшафта, предоставяне на възможности за научни изследвания, образователна 
дейност, екологичен мониторинг, предоставяне на възможности за туризъм и пр. В 
защитените местности се забраняват дейности, които противоречат на изискванията за 
опазване на конкретните обекти, предмет на защита.  

Защитени територии  

1. Част от ПР Калфата   (Код в регистъра: 28) 

Категория: Поддържан резерват  Площ: 46.9 хектара 

Местоположение: 
1. Област: Бургас, Община: Руен, Населено място: с. Дюля 
2. Област: Варна, Община: Дългопол, Населено място: с. Величково, с. Поляците 

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и 
водите (РИОСВ): 
1. Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219 
2. Варна - ул."Ян Палах" 4 

Попада на територията на следните Регионални дирекции по горите (РДГ): 
РДГ Варна: ДГС Цонево 

Документи за обявяване: 
Заповед No.508 от 28.03.1968 г., бр. 76/1968 на Държавен вестник   

Документи за промяна: 

http://eea.government.bg/zpo/docs/1-4-28-508-1968.pdf�
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1. Промяна в площта - намаляване със Заповед No.РД-387 от 15.10.1999 г., бр. 99/1999 
на Държавен вестник  
2. Прекатегоризация със Заповед No.387 от 15.10.1999 г., бр. 99/1999 на Държавен 
вестник  

Цели на обявяване: 
1. Типични за района вековна смесена широколистна гора, с участие на зимен дъб, 
благун, цер, бук, габър. 

Режим на дейности: 
1. До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава 
извършване на следните дейности: 1. Извеждане на санитарни сечи при съхнене на 
повече от 5% от дървостоя; 2. Поддържащи и възстановителни мероприятия; 3. 
Използване на биологични средства за растителна защита. 

2. Дъбовете – Буферна зона на ПР „Калфата“  (Код в регистъра: 467)  

 

Категория: Защитена местност 
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Площ: 59.5 хектара 

Местоположение: Област: Варна, Община: Дългопол, Населено място: с. Поляците 

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и 
водите (РИОСВ):  

1.  Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219 

2.  Варна - ул."Ян Палах" 4 

Попада на територията на следните Регионални дирекции по горите (РДГ): 

1.  РДГ Бургас: ДГС Айтос 

2.  РДГ Варна: ДГС Провадия 

Документи за обявяване: 

Заповед No.РД-513 от 12.07.2007 г., бр. 72/2007 на Държавен вестник  513-2007 г.  

Режим на дейности: 

1. Забранява се строителството на сгради и пътища от републиканската пътна мрежа; 

2. Забранява се разкриване на кариери, промяна на водния режим и на естествения 
облик на местността; 

3. Забранява се използване на химически средства за растителна защита; 
4. Забранява се лагеруване и палене на огън извън определените места; 
5. Забранява се залесяването с неприсъщи за района дървесни видове; 
6. Разрешава се извеждане на сечи, предвидени в горите със специално предназначение; 
7. Съществуващите гори със специално предназначение запазват своя статут; 
8. Разрешава се провеждане на ловностопански мероприятия;  
9. Разрешава се паша на домашни животни /без кози/ в определените с 
лесоустройствения проект пасищни площи; 
 
3. Костенурката   (Код в регистъра: 123) 

Категория: Природна забележителност      Площ: 0.1 хектара 

Местоположение: 
Област: Бургас, Община: Руен, Населено място: с. Снежа 

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и 
водите (РИОСВ): 
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219 

Попада на територията на следните Регионални дирекции по горите (РДГ): 
РДГ Бургас: ДГС Айтос 

Документи за обявяване: 
Заповед No.1427 от 13.05.1974 г., бр. 44/1974 на Държавен вестник  
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Цели на обявяване: 
1. Опазване на забележителни скални образувания 
2. Опазване на скално образувание 

Режим на дейности: 
1. Забранява се сеченето, кастренета на дърветата, както и късането и изкореняването на 
всякакви растения 
2. Забранява се пашата на добитък през всяко време 
3. Забранява се да се преследването на дивите животни,птиците и техните малки и 
развалянето на гнездата и леговищата им 
4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и 
изменя естествения облик на местността и включително водните течения 
5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, 
сталактити, сталагмити и други скални образувания в пещерите 
6. Забранява се воденето на интензивни и голи главни сечи 
7. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с 
влошени декоративни качества 

4. Професора скално образувание   (Код в регистъра: 465) 

Категория: Природна забележителност    Площ: 5.0 хектара 

Местоположение: 
Област: Бургас, Община: Руен, Населено място: с. Добромир 

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и 
водите (РИОСВ): 
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219 

Попада на територията на следните Регионални дирекции по горите (РДГ): 
РДГ Бургас: ДГС Айтос 

Документи за обявяване: 
Заповед No.2109 от 20.12.1984 г., бр. 3/1985 на Държавен вестник 

Цели на обявяване: 
1. Опазване на забележителни скални образувания 

Режим на дейности: 
1. Забраняват се всякакви действия, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на 
клоните и други, които биха довели до повреждане на дърветата 
2. Забранява се късането или изкореняването на растенията 
3. Забранява се паша на домашни животни 
4. Забранява се влизането, лагеруването, преминаването и паркирането на моторни 
превозни средства 
5. Забранява се безпокоенето на диви животни и вземането на техните малки или яйцата 
им, както и разрушаване на гнездата и леговищата 
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6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други 
дейности, с които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така 
и на водния и режим 
7. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни 
8. Забранява се всякакво строителство 

Припокриване (частично или пълно): 
1. Природна забележителност: СВИНСКА ГЛАВА 
2. ЗЗ по директивата за птиците: Камчийска планина 

5. Свинска глава   (Код в регистъра: 122) 

Категория: Природна забележителност    Площ: 0.5 хектара 

Местоположение: 
Област: Бургас, Община: Руен, Населено място: с. Добромир 

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и 
водите (РИОСВ): 
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219 

Попада на територията на следните Регионални дирекции по горите (РДГ): 
РДГ Бургас: ДГС Айтос 

Документи за обявяване: 
Заповед No.1427 от 13.05.1974 г., бр. 44/1974 на Държавен вестник  

Цели на обявяване: 
1. Опазване на забележителни скални образувания 
2. Опазване на скално образувание 

Режим на дейности: 
1. Забранява се сеченето, кастренета на дърветата, както и късането и изкореняването на 
всякакви растения 
2. Забранява се пашата на добитък през всяко време 
3. Забранява се да се преследването на дивите животни,птиците и техните малки и 
развалянето на гнездата и леговищата им 
4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и 
изменя естествения облик на местността и включително водните течения 
5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, 
сталактити, сталагмити и други скални образувания в пещерите 
6. Забранява се воденето на интензивни и голи главни сечи 
7. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с 
влошени декоративни качества 

Припокриване (частично или пълно): 
Природна забележителност: ПРОФЕСОРА СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ 
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6. Трите цера   (Код в регистъра: 129) 

Категория: Защитена местност   Площ: 1.5 хектара 

Местоположение: 
Област: Бургас, Община: Руен, Населено място: с. Череша 

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и 
водите (РИОСВ): 
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219 

Попада на територията на следните Регионални дирекции по горите (РДГ): 
РДГ Бургас: ДГС Айтос 

Документи за обявяване: 
Заповед No.420 от 14.11.1995 г., бр. 105/1995 на Държавен вестник 

Цели на обявяване: 
1. Опазване естествено находище на обикновен божур. 

Режим на дейности: 
1. Забранява се строителство, разкриване на кариери, изземване на инертни материали, 
корекция на речните корита, както и други дейности, променящи естествения облик на 
местността или водния й режим; 
2. забранява се извеждане на реконструкционни сечи и залесяване с неприсъщи 
дървесни видове; 
3. Забранява се увреждане, изкореняване и унищожаване на естествената растителност, 
бране на цветя за букети, събиране на билки; 
4. Забранява се паша на кози; 
5. Забранява се замърсяване с битови, промишлени и строителни отпадъци. 

Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени територии, целяща да 
осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и 
местообитания за Европа. Местата, попадащи в екологичната мрежа се определят 
съгласно две Директиви на Европейския съюз, които са отразени в българското 
законодателство чрез Закона за биологичното разнообразие (2011 г). Съгласно този 
закон се обявяват защитени зони като част от националната екологична мрежа.  

Защитени зони за опазване на дивите птици според Директива 79/409/ ЕЕС, 
екологична мрежа от защитени зони по Натура 2000. На територията на община 
Руен такива са: 

1. Камчийска планина   (Код в регистъра: BG0002044) 

Категория: ЗЗ по директивата за птиците    Площ: 88897.23 хектара 

Местоположение: 
1. Област: Бургас, Община: Несебър, Населено място: гр. Обзор, с. Козница, с. 
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Приселци, с. Раковсково 
2. Област: Бургас, Община: Поморие, Населено място: с. Козичино 
3. Област: Бургас, Община: Руен, Населено място: с. Билка, с. Вишна, с. Добра 
поляна, с. Добромир, с. Дропла, с. Дъскотна, с. Заимчево, с. Каменяк, с. Каравельово, с. 
Мрежичко, с. Припек, с. Просеник, с. Речица, с. Рожден, с. Рудина, с. Снежа, с. 
Соколец, с. Средна махала, с. Струя, с. Топчийско, с. Трънак, с. Ясеново 
4. Област: Варна, Община: Бяла, Населено място: гр. Бяла, с. Горица, с. Господиново, 
с. Дюлино, с. Попович, с. Самотино 
5. Област: Варна, Община: Долни чифлик, Населено място: гр. Долни чифлик, с. 
Булаир, с. Бърдарево, с. Голица, с. Горен чифлик, с. Гроздьово, с. Кривини, с. Ново 
Оряхово, с. Пчелник, с. Рудник, с. Солник, с. Старо Оряхово, с. Шкорпиловци, с. Юнец 
6. Област: Варна, Община: Дългопол, Населено място: гр. Дългопол, с. Аспарухово, с. 
Сава, с. Цонево 

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и 
водите (РИОСВ): 
1. Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219 
2. Варна - ул."Ян Палах" 4 

Документи за обявяване: 
Заповед No.РД-132 от 10.02.2012 г., бр. 23/2012 на Държавен вестник  

Документи за промяна: 

Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-77 от 28.01.2013 г., бр. 10/2013 на 
Държавен вестник  

Цели на обявяване: 
1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за 
постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние; 
2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо 
подобряване на природозащитното им състояние. 

Предмет на опазване (видове и местообитания): 
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), Къдро-глав 
пеликан (Pelecanus crispus), Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Малък воден бик 
(Ixobrychus minutus), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял 
щъркел (Ciconia ciconia), Tундров лебед (Cygnus columbianus bewickii), Поен лебед 
(Cygnus cygnus), Малък нирец (Mergus albellus), Червен ангъч (Tadorna ferruginea), Орел 
рибар (Pandion haliaetus), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Червена 
каня (Milvus milvus), Мoрски орел (Haliaeetus albicilla), Египетски лешояд (Neophron 
percnopterus), Белоглав лешояд (Gyps fulvus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков 
блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus cyaneus), Степен блатар (Circus 
macrourus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), 
Голям креслив орел (Aquila clanga), Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък орел 
(Hieraaetus pennatus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов 
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(Buteo rufinus), Царски орел (Aquila heliaca), Белошипа ветрушка (Falco naumanni), 
Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Сoкол скитник (Falco peregrinus), Ловен сокол 
(Falco cherrug), Сив жерав (Grus grus), Ливаден дърдавец (Crex crex), Малък горски 
водобегач (Tringa glareola), Бухал (Bubo bubo), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), 
Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus 
canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), 
Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos 
syriacus), Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), Горска чучулига (Lullula 
arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), 
Черночела сврачка (Lanius minor), Черногърбо каменарче (Oenanthe pleschanka), 
Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Полубеловрата мухоловка (Ficedula 
semitorquata), Градинска овесарка (Emberiza hortulana); 
2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям гмурец 
(Podiceps cristatus), Черногуш гмурец (Podiceps nigricollis), Голям корморан 
(Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea cinerea), Ням лебед (Cygnus olor), Голяма 
белочела гъска (Anser albifrons), Бял ангъч (Tadorna tadorna), Фиш (Anas penelope), Сива 
патица (Anas strepera), Зимно бърне (Anas crecca), Зеленоглава патица (Anas 
platyrhynchos), Шилоопашата патица (Anas acuta), Кафявоглава потапница (Aythya 
ferina), Kачулата потапница (Aythya fuligula), Звънарка (Bucephala clangula), Среден 
нирец (Mergus serrator), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo 
buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco 
subbuteo), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Лиска (Fulica atra), Речен дъждосвирец 
(Charadrius dubius), Tъмногръд брегобегач (Caldris alpina), Голям горски водобегач 
(Tringa ochropus), Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), Речна чайка (Larus ridibundus), 
Жълтокрака чайка (Larus cachinnans), Пчелояд (Merops apiaster). 

Режим на дейности: 
1. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в 
обработваеми земи и трайни насаждения; 
2. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади; 
3. Забранява се косенето на тръстика в периода от 1 март до 15 август; 
4. Забранява се паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност; 
5. Забранява се изграждането на вятърни генератори за производство на електроенергия 
с изключение на тези, за които към датата на обнародване на заповедта в Държавен 
вестник има започната процедура или са съгласувани по реда на глава шеста от Закона 
за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разно-образие. 
Режимът не се прилага за вятърни генератори, използвани като собствени източници на 
електрическа енергия. 
6. Забранява се използването на неселективни средства за борба с вредителите в 
селското стопанство; 
7. Забранява се косенето на ливадите от периферията към центъра с бързодвижеща се 
техника и преди 15 юли. 
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Припокриване (частично или пълно): 
1. Защитена местност: ГОРСКА БАРАКА 
2. Защитена местност: МИХОВ ДОЛ 
3. Защитена местност: ОРЛОВ КАМЪК 
4. Защитена местност: ПРЕГРАДА 
5. Поддържан резерват: ВЪЛЧИ ПРОХОД 
6. Поддържан резерват: ВЪРБОВ ДОЛ 
7. Поддържан резерват: КИРОВ ДОЛ 
8. Природна забележителност: БЕЛИТЕ СКАЛИ 
9. Природна забележителност: НАХОДИЩЕ НА БЯЛ ОМАН 
10. Природна забележителност: ПРОФЕСОРА СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ 
11. Природна забележителност: СИНИ ВИР - водопади 
12. Природна забележителност: ЧУДНИТЕ СКАЛИ 

Според Директива 92/43/ ЕЕС за запазване на природните местообитания на 
дивата флора и фауна в териториалния обхват на община Руен попадат следните 
защитени зони: 

1. Екокоридор Камчия-Емине   (Код в регистъра: BG0000393) 

Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията        Площ: 28054.79 хектара 

Документи за обявяване: 
Решение No.611 от 16.10.2007 г., бр. 85/2007 на Държавен вестник  

2. Камчийска и Еменска планина   (Код в регистъра: BG0000133) 

Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията   Площ: 63678.47 хектара 

Местоположение: 
1. Област: Бургас, Община: Несебър, Населено място: с. Козница, с. Приселци 
2. Област: Бургас, Община: Поморие, Населено място: с. Козичино 
3. Област: Бургас, Община: Руен, Населено място: с. Билка, с. Добра поляна, 
с.Добромир, с. Дропла, с. Дъскотна, с. Заимчево, с. Каменяк, с. Мрежичко, с. Припек, с. 
Речица, с. Рожден, с. Рудина, с. Снежа, с. Средна махала, с. Топчийско, с. Ясеново 
4. Област: Варна, Община: Бяла, Населено място: с. Господиново, с. Дюлино, с. 
Попович 
5. Област: Варна, Община: Долни чифлик, Населено място: гр. Долни чифлик, с. 
Булаир, с. Бърдарево, с. Голица, с. Горен чифлик, с. Гроздьово, с. Кривини, с. Пчелник, 
с. Рудник, с. Солник, с. Старо Оряхово, с. Юнец 
6. Област: Варна, Община: Дългопол, Населено място: с. Аспарухово, с. Цонево 

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и 
водите (РИОСВ): 
1. Благоевград - ул."Свобода" № 1 
2. Варна - ул."Ян Палах" 4 
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Документи за обявяване: 
Решение No.611 от 16.10.2007 г., бр. 85/2007 на Държавен вестник  

3. Река Долна Луда Камчия   (Код в регистъра: BG0000137) 

Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията     Площ: 2460.7 хектара 

Местоположение: 
1. Област: Бургас, Община: Руен, Населено място: с. Билка, с. Вишна, с. Дропла, с. 
Каравельово, с. Листец, с. Люляково, с. Планиница, с. Соколец, с. Струя, с. Трънак 
2. Област: Бургас, Община: Сунгурларе, Населено място: с. Камчия, с. Подвис 

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и 
водите (РИОСВ): 
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219 

Документи за обявяване: 
Решение No.802 от 04.12.2007 г., бр. 107/2007 на Държавен вестник  

 

11. Изисквания към изработването на плана 

11.1. Териториален обхват  

Териториалният обхват на настоящия ОУП се определя съгласно ЗУТ, чл.105, ал.1. 
Настоящата разработка да обхваща територията на община Руен, включвайки всички 41 
населени места – административен център и 41 села заедно с техните землища. 

 
11.2. Етапи и фази на изработване на плана 

ОУПО да се изработи в 2 фази: Предварителен и Окончателен проект, в обем и 
съдържание съгласно Глава четвърта от Наредба №8 за ОСУП – МРР. Двете фази 
съответно да бъдат допълнени и разработени паралелно с предварителна и окончателна 
екологична оценка.  

В първа фаза Предварителен проект могат да бъдат разграничени два етапа: Диагноза и 
Прогноза. Диагнозата включва анализ на актуалното състояние и диагноза на 
развитието по подсистеми. Прогнозата засяга съответно прогнозното развитие на 
функционалните системи – в пространствен и социално-икономически аспект. 

Във втората фаза Окончателен проект имаме етап Окончателен проект – разработване в 
рамките на шест месеца след приемане на предварителния проект. 
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Етапи и срокове за изработване и одобряване на ОУПО Руен 

Срокът за изработване на ОУПО Руен е сумарен от сроковете за проучване и 
проектиране, съгласуване, обществено обсъждане и приемане/одобряване. 

Срокове 

Етапи 
Изработване  Съгласуване  

Обществено 
обсъждане  

Приемане/ 
одобряване 

Планово задание 
и Опорен план; 

 

съгласно чл.125, 
ал. 1, 2, 3 ЗУТ  
до 90 работни 
дни 

с МК и МОСВ 
чл.125, ал.6 и 
ал.7 ЗУТ 

 
по чл.124 
ЗУТ 

Проектни работи - 
предварителен 
проект  

Ескизни 
варианти, вкл. 
детайли на 
общинския 
център 

до 120 работни 
дни 

чл.127, ал.2 ЗУТ 
Едномесечен 
срок 

чл.127, ал.1 
ЗУТ 

по чл.127, 
ал.3 ЗУТ 

Окончателен 
проект 

до 60 работни 
дни 

чл.127, ал.2 ЗУТ 
Едномесечен 
срок 

чл.127, ал.1 
ЗУТ 

по чл.127, 
ал.6 ЗУТ 

Правила и 
нормативи за 
прилагане на 
ОУПО 

чл. 13, ал.2 ЗУТ, 
до 60 работни 
дни 

  
чл. 13, ал.3 и 
4 ЗУТ 

В сроковете не се включват сроковете за предоставяне на информация по чл.115 и 
чл.116 ЗУТ, както и тези за съгласуване, приемане, обществено обсъждане и одобряване 
на съответните етапи. 

Самото изработване и процедиране на ОУПО Руен следва да премине през следните 
организационни етапи: 

 Решението за изработване на проект за ОУПО Руен, придружено от настоящото 
планово задание се приема на общинския съвет по предложение на кмета на 
общината съгласно чл.124, ал.1 от ЗУТ 

 Плановото задание се внася за съгласуване с Министерство на културата и 
Министерството на околната среда и води при условията и по реда на Закона за 
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културното наследство /ЗКН/, Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и 
Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ във връзка с изискванията чл. 125, 
ал. 6 и 7 от ЗУТ 

 Избор на проектантски екип-изпълнител на ОУПО Руен въз основа на Закона за 
Обществените Поръчки (ЗОП); 

 Възлагане на ОУПО Руен съгласно чл. 126, ал.1 от ЗУТ; 

 Задължително е изготвянето на Екологична оценка съгласно чл. 85, ал.1 от 
ЗООС. Тя се възлага и изработва едновременно с процедурите по изготвяне, 
съгласуване и одобряване на проекта за ОУПО Руен съгласно чл. 81.ал.1, т.1 и ал. 
3 от ЗООС; 

 Екологичната оценка се възлага от Община Руен съгласно чл. 83 от ЗООС 

 Извършване на екологична оценка се определя с Наредба за условията и реда за 
извършване на екологична оценка на планове и програми на МС от 24.06.2004 г. 
във връзка с изискванията на чл.90 от ЗООС 

 Осъществяване на работни срещи с общинската администрация, на които да се 
обсъждат възникнали проблеми при изготвяне на плана, липса на информация и 
да се коментират конкретни проектни решения 

 Изработване на Предварителен Проект с детайл на общинския център. Обхватът 
и съдържанието му са съответно според изискванията на Наредби 7 и 8 към ЗУТ. 
Изработва се в срок от 3 до 4 месеца от възлагането на ОУПО. Координиращите 
функции се осъществяват от главния архитект на община Руен. Текстовите и 
графични материали в редуциран мащаб се представят в три екземпляра и в 
дигитален формат.  

 Предварителният Проект подлежи на обществено обсъждане по реда и 
условията на чл. 127, ал.1 от ЗУТ. Общественото обсъждане се съвместява и е 
част от процедурата за провеждане на консултации по екологичната оценка, 
които възложителят на проекта организира и провежда по ЗООС и/или на ЗБР; 

 Предварителният Проект се съгласува на ниво общинския експертен съвет 
/ОЕС/, който се произнася по предложеното решение, на чиято основа да се 
разработи Окончателния Проект. Съгласуването на проекта с заинтересуваните 
институции се осъществява съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗУТ; 

 Осъществяване на работни срещи с общинската администрация, на които да се 
обсъждат възникнали проблеми при изготвяне на плана, липса на информация и 
да се коментират конкретни проектни решения 

 Изработване на Окончателен Проект с детайл на общинския център. Изработва 
се в срок до 2 месеца от решението на ОЕС, на основата на Предварителния 
Проект и препоръките на ОЕС и съгласувателните инстанции. Текстовите и 
графични материали в редуциран мащаб се представят в общо издание в пет 
екземпляра, в дигитален формат, както и в оригинал - съгласно изискванията на 
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Наредби 7 и 8 към ЗУТ. Извършва се съгласуване по реда на чл.84, във връзка с 
изискванията на чл.80, ал.3 от Закона за културното наследство, след което се 
разглежда на ниво ОЕС. Съгласуването на проекта с другите заинтересувани 
институции се осъществява съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗУТ  

 Окончателният Проект подлежи на обществено обсъждане по реда и условията 
на чл. 127, ал.1 от ЗУТ. Общественото обсъждане се съвместява и е част от 
процедурата за провеждане на консултации по екологичната оценка, които 
възложителят на проекта организира и провежда по ЗООС и/или на ЗБР; 

 Изработване на правила и нормативи за прилагане на ОУПО съгласно чл. 104, 
ал.2 във връзка с изискванията чл. 13, ал. 1. Документите се обсъждат и 
разглеждат от ОЕС, след съгласуване по реда на чл.84, във връзка с изискванията 
на чл.80, ал.3 от Закона за културното наследство; 

 Екологичната оценка завършва със становище или решение на компетентния 
орган по чл. 84, ал. 1 от ЗООС. Органите, отговорни за одобряване и прилагане 
на плана, се съобразяват със становището или решението и с поставените в тях 
условия, мерки и ограничения; 

 След допълване на Окончателния проект с препоръките на съгласувателните 
инстанции и препоръките на ОЕС, Общият устройствен план, както и правилата 
и нормативите за неговото прилагане се одобряват от Общинския съвет по 
доклад на кмета съгласно чл. 127, ал. 6 

 Заключителни процедури, свързани с изработването на ОУПО Руен - извършват 
се от комисия, назначена със заповед на кмета на общината. Комисията описва 
всички основни модули и информация и картни материали и оформя приемно – 
предавателен протокол с проектантския колектив и определя отговорните за 
съхранението им по административни служби. Със заповед кмета, конкретните 
програми и първоетапни мероприятия на ОУПО се насочват към ресорните 
административни служби и външни изпълнители. 

 Ежегоден доклад на кмета на община Руен относно изпълнението на ОУПО 
Руен, както и предложения за неговото изменение, ако се налага, се представя за 
приемане от общинския съвет съгласно чл. 127, ал.9 от ЗУТ 

 

11.3. Обем, съдържание, вид и начин на представяне на проекта на 
ОУПО  

I-ва фаза: Предварителен проект - ПП 

Текстови материали в частта анализ:  

1. Анализ на съществуващото положение 

 Регионални проблеми – пространствени, екологични, културни, социални и 
икономически 
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 Социално-икономически условия и проблеми: 

1)  демография – брой, еволюция, структура, тенденции на развитие 

2) структура на заетостта  

 Териториални проучвания 

 Обитаване  

 Техническа инфраструктура  

2. Текстови материали към ОУПО в част прогноза трябва да съдържат: 

 Социално-икономическо развитие/ прогноза за: демографско развитие 
(песимистичен, реалистичен и оптимистичен вариант), икономическо развитие 
(промишленост, селско и горско стопанство, туризъм, транспорт и др.), развитие 
на социалната база (здравеопазване, образование, култура, комунални дейности), 
приоритети за реализация. 

 Пространствено развитие: основно предназначение на териториите, режими на 
устройство и параметри за натоварването им, развитие на урбанизираните 
територии и на техническата инфраструктура  

 Екологични условия 

 Правила и нормативи за прилагане на ОУПО, които включват условията, при 
които може да се изменя планът, задължителните изисквания към подробните 
устройствени планове, допустими натоварвания на територията и др. 

 Анализ на проблемните аспекти във връзка със защитата, опазването,  
състоянието на културното наследство в експозиционната му среда: правни, 
устройствени, екологични, естетически: 

− в резултат от своевременно проведена правна уредба; 

− в резултат от приложението на действалите ПУП и измененията им, както и на 
разработки на другите ведомства по реда на законовата и нормативната уредба в 
страната; 

− в резултат от несъобразени с екологическите параметри дейности; 

− в резултат от нанесени увреждания от природни бедствия и интервенции в 
резултат от планирането, проектирането и изграждането на обекти и съоръжения 
с неоценено рисково и неблагоприятно въздействие върху НКЦ и тяхната среда;   
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 Правила и нормативи като по отношение на културното наследство (КН), 
както следва: 

-  Във видовете устройствени зони е уместно  въвеждане на  индекса Ткин, отразяващ 
приоритетността на въздействието на КН в режимите за устройственото им развитие, 
включително и за териториите за превантивна устройствена защита по чл.10, ал.3 от 
ЗУТ; 

-  Териториите на културните маршрути, на културния и исторически  културния  
ландшафт е уместно да се отнесат към видовете обособени територии и терени със 
специални изисквания за застрояване и устройствено развитие; 

-  Определяне на територии и терени, за които не се допускат, или се допускат 
ограничени устройствени промени; 

-  СПН за устройство на територии с КН във връзка с чл.13, ал.2 и условията по ал.6- от 
ЗУТ и по реда на уредбата по опазване в ЗКН;  

-   Определяне на територии и обекти, за които да се разработят ПОУ по чл.78 и чл.81 от 
ЗКН; 

-  Определяне на критерии за изменение на ОУПО във връзка с опазването, защитата, 
експонирането и социализацията на КН и околната му среда; 

 Необходимост от Специфични правила и нормативи - при наличие на защитени 
територии и зони, както и нарушени територии в обхвата на Община Руен е 
необходимо изработването на специфични норми, с които да се регулират 
параметрите и режимите на застрояване и развитие, да се изготвят мерки за 
опазване, поддържане и превантивна защита на тези уникални територии. Както 
и да се посочат институциите, с които е необходимо да се съгласуват проектите 
от по-ниско ниво на планиране, в чийто обхват попадат и дадените зони.  

3. Графичните материали към ОУПО трябва да илюстрират текстовите материали от 
част прогноза, като те могат да бъдат основни и допълнителни, основните са 
задължителни. 

4. Основните графични материали съдържат: 

 Опорен план на общината в мащаб 1:10 000 или 1:25 000, изработен върху 
топографска карта, с отразени кадастрални и други данни съгласно чл. 115 от 
ЗУТ – в случаите, когато такъв не е изработен със заданието 

 Общ устройствен план на общината в мащаба на опорния план, изработен върху 
топографска карта, в който се отразяват бъдещото развитие и устройство на 
териториите, включващо:  
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1) Режим за устройство и строителни граници на урбанизираните територии: 
населени места, групови и единични паметници на културата, промишлени 
комплекси и други селищни образувания; 

2) Земеделски земи без право на промяна на предназначението и такива, в които е 
допустимо; 

3) Горски територии (гори и земи от горския фонд); 

4) Територии със специфични характеристики (резервати, защитени местности, 
паметници на културата, гробищни паркове, минерални извори, калонаходища, 
обекти на сигурността и отбраната) ; 

5) Нарушени територии (рудници, кариери, свлачища, срутища, депа за отпадъци и 
др.) за етапно възстановяване и рекултивация; 

6) Водни площи и течения – реки, езера и язовири, напоителни канали; 

7) Елементи на транспортната техническа инфраструктура – пътна мрежа по 
класове, жп линии и гари и други 

8) Елементи на инженерната техническа инфраструктура – електро-/ газопроводи, 
далекосъобщителни мрежи, водопроводи и канализационни колектори, 
съоръжения към тях 

 Схеми в мащаб 1:25 000 за транспортната мрежа и други мрежи и съоръжения на 
техническата инфраструктура 

Допълнителни графични материали към ОУПО - карти, схеми и графики, 
фотоматериали по преценка на проектанта/ изпълнителя 

11.4. Състав на проектантския екип 

Проектантският екип за разработване на общия устройствен план трябва да включва 
експерти с доказана практика като проектанти – урбанисти според необходимостта от 
различните многопрофилни проучвания, като приблизителният състав е следния: 

Постоянно ядро: 

 ръководител – архитект или урбанист;  

 архитект; 

 урбанист; 

 икономист или икономист - географ ; 

 инженер - комуникатор; 

 инженери-техническа инфраструктура;  

 компютърен специалист по Географски информационни системи и CAD формати 
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Експерти: 

 демограф; 

 социолог; 

 еколог; 

 инженер-геодезист; 

 експерт по културно-историческо наследство; 

 други консултанти, анкетьори и технически изпълнители; 

Постоянното ядро трябва да работи през цялото времетраене на проектирането и 
процедирането и трябва да поеме отговорността за организацията на работата и 
постоянният контакт с възложителя и другите общински и областни структури. 

12. Основни проблеми и ограничители за териториално развитие на общ. Руен 

 Планинският и силно разчленен характер на релефа обуславя до голяма степен 
посоката на териториално развитие на населените места в общината. Необходимо е при 
изготвянето на ОУПО Руен планирането, изграждането или ремонта на техническата и 
транспортната инфраструктура да се съобрази с ландшафтните дадености, за да се 
осигури пълноценно и благоприятно функциониране на територията без да се нарушава 
нейната цялост и качества. Също така е задължително да се идентифицират нарушените 
територии /свлачища, терени за добив на полезни изкопаеми и др./, силно ерозиралите, 
както и тези с висока опасност от земетръс, за да се предвидят съответните мерки за 
укрепване, рекултивация или превантивна защита в общия устройствен план.  

 Други природни фактори, който оказват пряко влияние върху планирането са 
климатът, въздушните течения и водите. Те могат да бъдат, както ограничител, така и 
стимулатор за развитието на общината. От една страна при ситуирането на нови 
производства или разширяването на съществуващите, както и при изграждането на 
жилищни квартали, вилни зони или обекти на общественото обслужване трябва да се 
отчетат посоката на вятъра, близостта до водни артерии, както и влиянието им върху 
климата и средата, за да не се осъществят дейности, които да влошат, както качествата 
на природната среда, така и да създадат неблагоприятни условия за живот на жителите 
и гостите на общината. От друга страна климатичните специфики на района и 
наличието на водни обекти са предпоставка за развитие на рекреация, спорт и 
ежедневен отдих.                                             

 Друг устройствен ограничител, с който трябва да се съобрази изготвянето на 
ОУПО Руен са защитени територии и зони, в които попада част от поземления фонд на 
община Руен. Поради това обстоятелство е задължително да се изработят специфични 
правила и норми към ОУПО Руен, които да бъдат съобразени с изискванията за 
опазване на биоразнообразието, околната среда и културното наследство. 

 Негативните миграционни тенденции, които се наблюдават в последните години, 
са един от зараждащите се териториални проблеми на общината. Голяма част от 
икономически активното население, тъй като не може да намери реализация на 
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територията на община Руен, се пренасочва към по-големите градове в областта и най-
вече към черноморските ни курорт. Това води до обезлюдяване на населените места, 
намаляване на качеството и количеството на работната сила и съответно до появата на 
изоставени територии, което оказва влияние върху облика и функционирането на 
общината. Едно от решенията на този проблем, което трябва да се предложи и проучи в 
бъдещия ОУПО Руен е развитието на селското стопанство и създаване на условия за 
привличане на Малки и Средни предприятия. Те са силно обвързани с процесите, които 
протичат на локално ниво и с територията, в която са ситуирани, което позволява 
реализация на местната работна ръка и предоставя възможности за работа не само на 
висококвалифицирани кадри, но и на тези с по-ниска квалификация и умения.  

 Селското стопанство в община Руен се характеризира със силно раздробена 
структура, то се осъществява от малки предимно семейни ферми, които не могат да 
осигурят достатъчно конкурентноспособна продукция и тя се пласира единствена на 
местните пазари. Новият ОУПО, след задъбочено проучване на природните и 
физически условия на средата, трябва да определи земеделски масиви, в които да са 
подходящи за развитието на био земеделието чрез въвеждане на модерни и иновативни 
механизми за обработка. 

 Следващият устройствен проблем, който трябва да се реши с ОУПО Руен, е 
предвиждане на нови или разширения на съществуващите гробищни паркове. Поради 
бързите темпове, с които се запълва капацитета на настоящите траурни паркове е 
налице нуждата от нови терени за тази дейност, които без отреждане в ОУПО, на 
базата,  на което да се осъществяват отчуждителните процедури, е много трудно да 
бъдат реализирани. Освен фактическото местоположение на гробищата е необходимо да 
се осигури и съответния санитарно-хигиенен сервитут около тях, в който да не се 
предвиждат зони с жилищни функции. 

 

13. Насоки и тенденции за развитие на територията на община Руен 

 Една от най-важните тенденции, която трябва да се превърне в основен скелет 
при изготвянето на бъдещия ОУПО Руен е развитие на населените места в общината. За 
създаването на по-добър стандарт на живот и работа в селищата е необходимо 
осигуряването на качествена техническа и транспортна инфраструктура, което трябва 
да се реши от ОУПО Руен. От особено значение е и екологичното състояние на 
жилищните зони, тъй като то оказва пряко влияние върху желанието на хората да 
живеят в дадено населено място. 

 Бъдещото устройствено развитие на селата се основава главно на селското 
стопанство, рекреацията, спорта и културното наследство. Благоприятна перспектива за 
привличане на инвестиции и съответно за просперитет на селата е биопроизводство и 
биологичното селско стопанство. ОУПО Руен трябва да стимулира развитието на този 
вид селско стопанство и производство като съобрази предвижданията си с нуждите от 



 ЗАДАНИЕ ЗА ОУПО РУЕН 
 

 ПРОЕКТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ - БУРГАС 145

добър транспортен достъп, ситуиране на незамърсяващи производства в околността, 
осигуряване на поземлен ресурс за осъществяването на този вид дейност.  

 Друга насока за развитие на общината е туристическата инфраструктура. Тя се 
базира основно на богатото културно наследство, наличието на природни ресурси чрез 
които се осъществяват различни видове спорт, както и относително благоприятната 
възрастова и образователна структура на населението.  Необходимо е в ОУПО Руен да 
се изследват по-задълбочено недвижимите културни паметници, да се оценят и да се 
създаде система от правила, режими и норми за тяхното опазване, подходящо 
експониране, адаптиране и социализация към съвременната устройствена среда, както и 
на да се планират и реализират проекти за рехабилитация, ремонт и строителство на 
комуникации, свързани с достъпа до културните ценности. Териториалното развитие на 
туризма трябва да се осъществи чрез проучването и проектирането на приоритетни за 
Общината туристически маршрути, които могат да бъдат с различна тематична 
насоченост– културна, религиозна, кулинарна, спортна или друга. Също така може да се 
предвиди тези маршрути да са пешеходни, велосипедни, автомобилни или за хора с 
увреждания. По този начин ще се постигне интегрирана и пълноценна обвързаност 
между туристически обекти, комуникационната система и нуждите на туристите. 

 

14. Задачи на общия устройствен план на община Руен 

1. Да се изработи схема на транспортната мрежа на територията на общината, като 
разположението на същата се съобрази със съществуващите пътища от 
републиканската пътна мрежа и съществуващите връзки със съседните общини. 

2. Да се определят територии, с подходящи условия за развитието на биологично 
земеделие, съгласно Наредба № 22 от 4 юли 2001 г. за биологичното 
производство на растения, растителни продукти и храни от растителен 
произход и неговото означаване върху тях и биологично животновъдството, 
съгласно Наредба № 35 от 30 август 2001 г. за биологичното отглеждане на 
животни и биологично производство на животински продукти и храни от 
животински произход и неговото означаване върху тях. 

3. Да се определят територии за развитие на екологичен туризъм, да се предвидят и 
тематични маршрути с различна насоченост – природна, културна, религиозна и 
други, които да се осъществяват с различни превозни средства – планински 
мотори, велосипеди, пешеходни и т.н. 

4. Да се анализира и оцени степента на интегрираност на структурите на КН с 
функционалните системи на устройствената среда и постигнатото качество на 
живота в нея /приносът на КН за повишаване на социално-икономическата и 
културна ефективност в живота на хората в общината/; 
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5. Да се анализира урбанистичното уплътняване на териториите на землищата на 
селищата в обхвата на общината /вкл. и на тези в контактните пространства на 
съседните общини/ и определяне на мерки за реконструктивно устройствено 
хармонизиране във връзка с опазването на културните и историческите 
ландшафти и експозиционната среда на НКЦ; 

6. Да се оцени потенциала на структурите и компонентите на КН върху критериите и 
параметрите за устойчиво оразмеряване и контекстуалното им  взаимосвързване  
със структурите и компонентите на функционалните системи; 

7. Да се оцени капацитета на структурите на КН на територията на общината за 
развитието на ефективен и естествено атрактивен /без превес на привнесени и 
обновителни съвременни устройствени аспекти на урбанизация/ културен 
туризъм; 

8. Да се определят строителните граници на населените места като се анализира и 
оцени необходимостта от тяхно разширение или запазване на съществуващото 
положение. 

ПРИЛОЖЕНИЯ – ГРАФИЧНА ЧАСТ 

15.     ОПОРЕН ПЛАН, изработен върху топографска карта с отразени 
кадастрални и други данни (в т.ч. НКЦ и общ-обсл. обекти), съгласно чл. 115 от 
ЗУТ, в М 1:25 000  за община Руен 

16. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ 

- План - схема по вид собственост, M 1:50 000 

- План - схема на защитените територии, изработена върху схема по 
общо предназначение на територията, съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗУТ, на 
община Руен, в М 1:25 000 

17. ПРИЛОЖЕНИЯ – ТЕКСТОВАТА ЧАСТ 

 Приложение №1 - Европейски териториални ориентири и Ориентири на 
териториалната култура 

 Приложение №2  - подробен списък в табличен вид с недвижими културни 
ценности на територията на община Руен, предоставен от НИНКН с 
писмо изх.№0800-1112/28.05.2014г. 

 Приложение №3 – картен материал на водоизточниците, както и списък с 
обекти, стопанисвани от ВиК ЕООД – гр. Бургас 

 Приложение №4 – картен материал на местоположението на зоните по 
Натура 2000 


