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1. ПРИРОДО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

1.1. ГЕОГРАФСКО РАЗПОЛОЖЕНИЕ 
 

Територията на Община Дулово е 570 037 дка, от които обработваема 
площ е 332 832 дка. Община Дулово е втората по големина в Област Силистра 
и на 51-во място в Република България. Разположена е в североизточната 
част на Дунавската равнина, като обхваща най-северната част на 
Лудогорието. Център на общината е град Дулово. Общината е в границите на 
област Силистра и Северен централен район за планиране, съгласно Закона за 
регионалното развитие. 

Общината е отдалечена на около 35км. от река Дунав. Съседни общини 
на град Дулово са: от Област Разград – Община Исперих, от Област Шумен – 
Община Каолиново, от Област Добрич – Община Тервел и от Област Силистра 
– общините Главиница, Ситово и Алфатар. 

 
1.2. РЕЛЕФ 

 
Територията на общината се характеризира предимно с равнинен релеф, 

пресечен от суходолия, около които са изградени почти всички населени 
места в добруджанския район. 

Преобладаващата надморска височина е 150-250м., разчленена от 
суходолията с различни ширини, които са с посока север-юг. 
 

1.3. КЛИМАТ 
 

Климатичните условия са характерни за умереноконтиненталния климат. 
Районът е широко отворен за север. Откритата теренна конфигурация 
обуславя достъпа на ветровете от всички посоки, но най-голяма повторяемост 
имат югоизточните и южните ветрове. 

Вследствие на това града е силно обветрен. Случаите на безветрие 
представляват 44% от общите изследвания. През зимните месеци духат силни 
ветрове, които предизвикват снегонавявания. През лятото често явление е 
появата на силни и сухи ветрове, които пораждат ерозия на почвата. 

Годишната сума на валежите е 650 мм/м2, което е под средните за 
страната. 

Средната начална дата с устойчиво задържане на температурата на 
въздуха над 10 градуса е 15 април, а средната крайна дата на неговото 
влошаване е 25 октомври. 

Засушаванията през летните месеци се отразяват неблагоприятно на 
тревната и дървесната растителност в общината. 

 
1.4. ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ 

  
В община Дулово няма минодобивни обекти и до сега не са проучени и 

констатирани находища на полезни изкопаеми като въглища и руди. Районът 
е беден на полезни изкопаеми. Към настоящия момент са разкрити залежи от 
каолин, но те не се експлоатират. 
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1.5. КМЕТСТВА 
 

НАСЕЛЕНО МЯСТО 

с. Боил с. Межден с. Раздел 

с. Водно с. Овен с. Руйно 

с. Вокил с. Окорш с. Секулово 

с. Върбино с. Орешене с. Скала 

с. Грънчарово с. Паисиево с. Черковна 

с. Долец с. П. Таслаково с. Чернолик 

с. Златоклас с. Поройно с. Черник 

с. Козяк с. Правда с. Яребица 

с. Колобър с. Прохлада  

 
 

2. ТЕРИТОРИАЛНО-АДМИНИСТРАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

2.1. СТАТУТ 
 

Общината е в териториалните граници на Силистренска област, съгласно 
административно-териториалното деление на страната. Общината заема 
важно място в обществено-икономическия и духовния живот на областта. 
 

2.2. НАСЕЛЕНИЕ 
 

НАСЕЛЕНО МЯСТО ЖИТЕЛИ МЪЖЕ ЖЕНИ 

с. Боил                   925 447 478 

с. Водно                 960 485 475 

с. Вокил               1174 574 600 

с. Върбино              89 53 36 

с. Грънчарово        510 261 249 

с. Долец                541 261 280 

гр. Дулово          7233 3548 3685 

с. Златоклас          645 311 334 

с. Козяк                 344 175 169 

с. Колобър               552 277 275 

с. Межден                712 369 343 

с. Овен                    1025 501 524 

с. Окорш                 1662 819 843 

с. Орешене               416 205 211 

с. Паисиево              919 441 478 

с. П. Таслаково        442 209 233 

с. Поройно              1248 629 619 

с. Правда                1774 909 865 

с. Прохлада         241 126 115 

с. Раздел             643 311 332 

с. Руйно               880 426 454 

с. Секулово          921 470 451 

с. Скала               212 113 99 
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с. Черковна          618 308 310 

с. Чернолик        1493 712 781 

с. Черник            2514 1239 1275 

с. Яребица          1387 684 703 

 ОБЩО: 30080 14863 15217 

 
От общия брой на населението 50,59% са жени и 49,41% - мъже. По 

постоянен адрес броя на жителите на общината е 38 175 човека. Общинският 
център е единствения град в общината и има население от 7 233 жители по 
настоящ адрес. В непосредствена близост се намира второто по големина 
селище с. Черник с 2 514 жители. Осем села са с население между 1000 и 
2000 жители. Селата с население от 500 до 1000 жители са 12. Шест са с 
население по-малко от 500 човека. 

Разпределението на населението в общината по етническа 
принадлежност, в проценти са както следва: 
 

Българи 20,2 % 

Турци 68,1 % 

Роми 9,1 % 

Други 2,6 % 

 
Най-многобройната етническа група в общината е турската, която 

представлява повече от 2/3 от населението. Тази структура се запазва през 
времето на последните две преброявания. Турската етническа група се е 
увеличила с 0,5%, българската група е намаляла най-много с 1,9%, а ромската 
етническа група се е увеличила с почти 0,4%. 

Общината има относително добра възрастова структура. Делът на 
жителите до 18 години е по-висок с около 3% от дела им за страната. С 
толкова е по-малко населението на възраст над 65 години. Разликата в 
дяловете на възрастовите групи в града и селата е под 1%, което означава, че 
няма застаряване на населението, характерно за част от селските райони за 
страната.  

 
 

3. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
 

Община Дулово не е район с утежнена екологична обстановка. На 
територията на общината няма големи промишлени замърсители. Проблемите 
идват предимно от ниското ниво благоустроеност и замърсявания от точкови 
източници. Замърсяването от автомобилния транспорт се дължи предимно на 
остарелия автомобилен парк. Въздействието на промишлеността и селското 
стопанство върху качеството на околната среда е незначително и с локален 
териториален обхват. Ликвидирането на големите животновъдни комплекси 
намали значително замърсяването, причинено от този отрасъл. За съжаление 
в повечето промишлени предприятия и животновъдни ферми липсват локални 
пречиствателни съоръжения. Водоемите намиращи се на територията на 
общината не се замърсяват с битови и производствени отпадни води. 
Повишените изисквания за опазване на околната среда изискват 
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оптимизиране на съществуващата система за събиране и транспортиране на 
битови отпадъци на територията на общината. 

Основно предизвикателство пред общината през следващите години ще 
бъде развитието на газоразпределителна мрежа с ниско налягане, чрез което 
ще се създаде евтина и екологична алтернатива за отопление на населението 
и рязко ще се повиши ефективността на използване на първични енергийни 
ресурси. 

Необходимо е да се формира екологично съзнание, да се предприемат 
сериозни стъпки за екологично възпитание още в началните класове на 
образователната система. Необходимо е създаването на неправителствени 
организации за създаване на съвместни проекти, семинари и издаване на 
нагледни материали с цел възпитаване на населението на общината и 
привличането му в цялостния процес на опазване на околната среда, в това 
число опазване от замърсяване с битови, промишлени и опасни отпадъци. 

 
3.1. ВОДИ 

 
Общината е добре водоснабдена с питейна вода. Водоснабдяването се 

извършва от смесено дружество с общинско и държавно участие „ВиК” ООД. 
Град Дулово се водоснабдява с питейна вода посредством 3 броя кладенци 
тип „Раней” откъм Дунавската тераса, както и от местни водоизточници – 14 
броя сондажни кладенци. 

 
Районът е разделен на следните групи: 
 

№ 
 

Селища Основен 
водоизточник 

Дебит 
л/сек 

Резервен 
водоизточник 

Дебит 
л/сек 

 
 
1 

Дулово, Златоклас, 
Колобър, Овен, Водно, 
Чернолик, Върбино,  
П. Таслаково, Раздел, 
Поройно, Черник  

 
Водопомпена 

станция Дулово 

 
 

90 

 
Дулово-3 броя, 
П. Таслаково, 

Овен, Чернолик 

 
 

11 

 
2 

Грънчарово, Секулово, 
Скала, Прохлада 

Помпена 
станция 

Грънчарово 

 
11 

Помпена 
станция Скала 

 
11 

3 Окорш Помпена 
станция Окорш 

16   

 
4 

 
Руйно, Яребица 

Помпена 
станция кула 

Руйно 

 
11 

 
Руйно 2 

 
11 

 
5 

 
Межден, Черковна, Козяк 

Отклонение от 
водопровода 

Силистра-
Дулово 

 
 

Помпена 
станция 
Межден 

 
11 

 
6 

Долец, Боил, Орешене, 
Паисиево, 

Сондажен 
кладенец 
Паисиево 

 
11 

Помпена 
станция Долец 

 
11 

7 Правда Помпена 
станция Правда 

16   



 7 

8 Вокил 
 

Сондажен 
кладенец Вокил 

12,5   

 
Общият им дебит при върховно натоварване е около 250-300 л/сек. На 

цялата територия на общината липсват повърхностни води. 
Водите намиращи се на територията на общината не се замърсяват с 

битови и производствени води. 
В момента е изградена около 53% от канализационната мрежа на град 

Дулово. Общината е кандидатствала по проект по Оперативна програма 
„Околна среда 2007–2013г.” за доизграждане на канализационната мрежа на 
град Дулово, като след приключване на проекта канализацията ще обслужва 
цялото население на града.  
 

3.2. ВЪЗДУХ 
 

Състоянието на въздуха на територията на общината е добро, поради 
слабоработещата и почти липсваща промишленост. Единствено през зимните 
месеци се усеща леко натоварване на средата от инсталациите за отопление 
на жилищни и административни сгради с твърдо и течно гориво. Предстои 
провеждане на обучителни мероприятия с обществеността за използване на 
екологични горива за отопление с цел ограничаване на замърсяването на 
атмосферния въздух. При голямо замърсяване общината ще предприеме 
всички мерки за намаляване на замърсяването и риска за човешкото здраве и 
ще се обърне към съответните държавни институции. 
 

3.3. ОТПАДЪЦИ 
 

Видове 
отпадъци 

Количества по години в тонове Общо за 
периода 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

ТБО 8 707 т. 8 590 т. 8 718 т. 26 015 т. 

 
Организираното сметосъбиране се прилага на цялата територия на 

Община Дулово. Всички отпадъци се извозват до Регионално депо за ТБО – гр. 
Силистра. 

Ликвидирането на големите животновъдни комплекси се отрази в посока 
към намаляване на замърсяванията, причинени от животновъдство. 

Замърсяването на околната среда с различни видове отпадъци (битови, 
строителни, опасни, производствени и др.) изпъкна с особенна острота в 
последните години. Най-вече по отношение на битовите отпадъци проличава 
липсата на екологично възпитание. Не може да се контролира изхвърлянето 
на битови отпадъци на неразрешените за тази цел места, което води до 
криминален характер, на който причинителите трудно и много пъти немогат 
да се открият. 

От горе изложеното става ясно, че проблемите с отпадъците са 
приоритетни за общината. 

В организирано сметосъбиране са обхванати 100% от населението на 
Община Дулово, което се извършва от „АСТОН СЕРВИЗ” ООД. 
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Наличната и ползвана техника от „АСТОН СЕРВИЗ” ООД се състои от: 
 

Сметосъбиращи камиони – 18 м3 3 бр. 

Сметосъбиращи камиони – 7 м3 1 бр. 

Сметосъбиращи камиони – 20 м3 1 бр. 
 
С наличната техника фирмата подържа сметосъбирането по график.  
На цялата територия на общината има и разделно събиране на отпадъци 

от опаковки. По този начин се намалят количествата на отпадъците, оставащи 
за извозване от територията на общината. 

На територията на общината няма внедрени инсталации и съоръжения за 
обезвреждане на отпадъците и за изгарянето им. Няма инсталации за 
физическо или химическо обезвреждане, за компостиране или друг вид 
инсталация. 

 
3.4. ПОЧВИ 

 
На територията на общината са разкрити следните типове почви: 

А. Излужени черноземни – 90% от обработваемата земеделска земя; 
Б. Тъмносиви горски почви; 
В. Ерозирани плитко каменливи. 

Вкисляване и засоляване на почвата, свлачища, пунктове за мониторинг, 
замърсяване и запечатани на територията на общината не са регистрирани и 
няма. 

Държавно ловно стопанство „Каракуз” – Дулово се простира на 
територията на Община Дулово и Община Главиница. Общата площ на 
държавно ловно стопанство „Каракуз” е 313 000 дка. Разпределението и по 
вид на земите и вид на горите е посочено в таблиците. 

Залесената площ на ловното стопанство е 289 860 дка, което е 92,6% от 
общата му площ. Изредените култури и насаждения (с пълнота до 0,3 
включително) заемат 2,4% от общата площ. С цел пълноценното използване на 
дървопроизводителната площ в тях е предвидено залесяване. 

Седногодишното залесяване е 1 176 дка. 
Незалесената дървопроизводителна площ е 6 620 дка или 2,1% от общата 

площ. От нея 3 630 дка (1%) заемат невъзобновените сечища, а 2 990 дка (1%) 
са голини. Всички сечища и част от голините са предвидени за залесяване. 
Общо дървопроизводителната площ на ловното стопанство е 296 480 дка, 
което е 94,7% от общата му площ. Недървопроизводителната горска площ е  
16 520 дка или 5,3% от общата му площ. Една част от нея – поляни, 
разсадници, дивечови ниви, обработваеми площи и други може да се 
използва за различни странични ползвания, друга част се явява 
технологически необходима за производствения процес – шосета, пътища, 
просеки и т.н., а една част е неизползваема за горскостопанска дейност – 
нелесопригодни площи и голини, скали и други. 

Площта на горите извън уточнения горски фонд – създадени върху 
земеделски земи (ССФ) е 8 731 дка. 

 По отношение на установената собственост площта на ловно стопанство 
„Каракуз” се дели на: 
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Разпределение на общата площ по видове собственост 

  
Собственост 

Зале-
сена 

Неза- 
лесена 

 

Недър-
вопроиз-
водство 

 
Общо 

 
% 

Гори и земи държавна 
собственост 

233 190 4 270 15 130 252 590 80,7 

Гори и земи общинска 
собственост 

28 010 1 020 690 29 720 9,5 

Гори и земи частна 
собственост – физически 
лица 

10 140 460 130 10 730 3,4 

Гори и земи частна 
собственост – юридически 
лица 

18 520 870 570 19 960 6,4 

 ВСИЧКО 289 860 6 620 16 520 313 000 100,0 

  
Разпределение на общата площ по вид на земите 

Вид на земите Площ в дка % 

Залесена площ 289 860 92,6 

Незалесена дървопроизводителна площ  6 620 2,1 

Недървопроизводителна площ 16 520 5,3 

ВСИЧКО 313 000 100,0 

   
Разпределение на общата/залесена площ по вид на горите 

Вид на горите Площ в дка % 

Иглолистни 1 400  0,5  

Широколистни високостъблени 100 240  32,0  

Издънкови за превръщане 148 080  47,3  

Нискостъблени 63 280 20,2  

ВСИЧКО 313 000  100,0  

 
3.5. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ 

 
Зелените площи на територията на Община Дулово възлизат близо на 110 

дка. Най-добре устроени и поддържани са парковете (2 броя) с площ 75 дка. 
Освен тях с различна декоративна растителност съществува и един 
крайградски парк „Жажда” на площ от 466 дка и два зелени масива на площ 
400 дка, които не се поддържат. Причината за това е липсата на достатъчен 
брой работници и извънградското им разположение. Междублоковите 
пространства се поддържат и ежегодно се внася нова растителност в тях. 
 

3.6. ШУМ 
 

На територията на общината не се извършват замервания на шумовите 
нива. Наблюдават се увеличения на шума около някои специфични обекти 
като: бензиностанции, автомивки, автогара и ж.п. гара поради характера на 
дейността им. 
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3.7. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ 
 
 Защитени територии, резервати, природни обекти на територията на 
общината не са регистрирани. 

На територията на община Дулово попадат защитените зони, а именно: 

 Защитена зона „Лудогорие” с код BG0002062, обявена със Заповед №РД-
837/17.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите – землища с. 
Боил, с. Водно, с. Вокил, с. Долец, с. Златоклас, с. Овен, с. Окорш, с. 
Паисиево, с. Поройно, с. Правда, с. Раздел, с. Руйно, с. Черковна, с. 
Чернолик, с. Черник и с. Яребица; 

 Защитена зона „Лудогорие” с код BG0000168, определена съгласно чл.6, 
ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие - землища с. Боил, 
с. Водно, с. Вокил, с. Долец, с. Златоклас, с. Овен, с. Поройно, с. 
Правда, с. Руйно, с. Черковна, с. Чернолик, с. Черник и с. Яребица; 

 Защитена зона „Хърсовска река” с код BG0000106, определена съгласно 
чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие – землища с. 
Върбино, с. Межден, с. П. Таслаково, с. Прохлада с. Секулово и с. Скала; 

 Защитена зона „Хърсовска река” с код BG0000106, обявена със Заповед 
№РД-767/28.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите – 
землища с. Върбино и с. Межден; 
Целите за опазване на горецитираните защитени зони са: 

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на 
техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона; 

 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на 
защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания 
видов състав, характерни видове и условия на средата; 

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние 
на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, 
както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на 
защитената зона. 

 
 

4. ФИНАНСОВИ ФАКТОРИ 
 

 2014г. 2015г. 2016г. 

Бюджет на общината 15 264 667 лв. 16 821 675 лв. 19 000 537 лв. 

Собствени приходи   2 652 591 лв. 2 559 234 лв. 3 281 695 лв. 

Такса битови отпадъци 590 339 лв. 588 293 лв. 721 609 лв. 

Разходи за сметосъбиране и 
сметоизвозване 

1 045 443 лв. 940 894 лв. 942 319 лв. 

 
 

5. УПРАВЛЕНСКИ ФАКТОРИ 
 

В досега изградената структура на общината пряко отношение към 
управлението имат заместник-кмета на общината с ресор „УТЗЕИ”, началник 
сектор „УТЗЕИ” и гл. специалист „Екология”. 
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5.1. ОБЩИНСКИ ПРОГРАМИ И НАРЕДБИ КАСАЕЩИ ОКОЛНАТА СРЕДА 
 

Общинска програма за управление дейностите по отпадъците, 
Наредба №1 за опазване на обществения ред, поддържане чистотата и 
осигуряване приветлив вид на населените места на територията на 
общината и Наредба №19 за организацията на дейностите по управление 
на отпадъците на територията на Община Дулово. 

  
 

6. ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ 
 

6.1. СТРУКТУРООПРЕДЕЛЯЩИ ОТРАСЛИ 
 
 Община Дулово е един от слабо развитите региони в страната. Според 
Индекса на човешко развитие (ИЧР), изчисляван по методика на ПРООН, 
общината е сред шестте най-слабо развити общини в страната през 
последните няколко години. 
 

6.1.1. ПРОМИШЛЕНОСТ 
 
 На територията на общината работещите предприятия са в сферата на 
машиностроенето, леката и хранително-вкусова промишленост, 
строителството, търговията и услугите. Изключително висок е делът на 
малките и средни предприятия в общия брой фирми в общината – над 99%. 
Над 55% от активните фирми функционират в сферата на търговията. Другите 
три отрасъла, където има относително голям брой регистрирани и активни 
фирми в региона са хотели и ресторанти (13%), преработваща промишленост 
(10%), и аграрния сектор. На практика, икономиката на Община Дулово е с 
много слабо развит промишлен сектор, дължащ се на недостатъчната степен 
на обновяване и модернизация на производствените мощности, липса на 
пазари за реализация на произведената продукция, свиване на 
производството и освобождаване на работна ръка. 
 По-големи предприятия на територията на общината  са: 

 “Агрокомб” АД е машиностроително предприятие за производство на 
селскостопанска техника и резервни части. Наред с традиционното 
производство на силажокомбайн “КИР 1.5”, машина за отделяне на 
тиквено семе, грайферен валяк, тороразпръсквачка, фуражомелка, 
резервни части за мотокари и др., предприятието усвои производството 
и на две нови изделия: машина за вършеене на боб и линия за 
студеноогънати профили. “Агрокомб” АД има годишен оборот над     
500 000 лв. и осигурява работа на до 50 човека. Предприятието 
разполага с необходимите мощности за механична, термична и 
заварочна обработка на метали. 

 “Агрихол-Консулт” ООД в момента разполага с 55 души персонал. 
Капацитетът на предприятието е годишно производство на 140 000 т. 
концентрирани фуражни смески от всякакъв вид и 20 000 т. пшенично 
брашно, при годишен оборот от около 5 млн. лева. Бъдещето на 
“Агрихол-Консулт” ООД е в непосредствена зависимост от експорта и 

http://dulovo.bg/news/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%E2%84%9619-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://dulovo.bg/news/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%E2%84%9619-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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съживяването на животновъдството в района. Наред с основната 
дейност, дружеството обработва и над 4 000 дка земеделски земи. 

 “Бревиз” ЕООД – газстанция, търговия с течни горива, производство, 
изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция 

 “Общински гори” ЕООД – новосъздадено общинско предприятие за 
стопанисване и управление на гори от общинския горски фонд. 

 Дуло-Алфа” ООД – предприятие за месодобив, месопреработка и 
метални дейности: производство на хладилни витрини и ремаркета за 
леки автомобили. 

 
 За по-нататъшното развитие на стопанския сектор е необходимо 
внедряването на нови технологии, обновяване и преструктуриране на 
продуктовата и пазарна ориентация, което означава разработване на нови 
инвестиционни програми и осигуряване на средства за финансирането им. 
Привличането на инвестиции е приоритет, както за страната, така и за 
Община Дулово. Всяка нова инвестиция е от особено значение за 
регионалното развитие и води след себе си множество положителни 
последствия, като: 

 повече данъчни постъпления и такси за общината; 
 разкриване на нови работни места; 
 развитие на малкия и среден бизнес; 
 инфраструктурно развитие на местно ниво; 
 развитие и усъвършенстване на фирмената култура и квалификацията 

на заетите лица. 
 

Предприемаческата инициатива трябва да бъде насърчавана и 
поощрявана чрез: 

 опростено административно обслужване; 
 подкрепа развитието на свободното предприемачество; 
 улесняване достъпа до информация и консултански услуги за 

възможностите за финансиране на бизнес проекти от 
предприсъединителните фондове на Европейския съюз и други 
донорски организации. 

 
6.1.2. СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

  
 Селското стопанство е традиционен отрасъл за Община Дулово и 
определя структурата на общинската икономика. Според Националния план за 
развитие на селските райони, община Дулово е класифицирана като община в 
селски район. 
 Природо-географските условия и богатите почвени ресурси са подходящи 
за отглеждане на селскостопански култури с по-дълъг вегитационен период 
на развитие. Условията благоприятстват за зърнопроизводство, залагане на 
технически култури и тревно-фуражни. Това от своя страна определя 
ориентацията на селското стопанство в зърнопроизводство и животновъдство. 
Производството на пшеница, слънчоглед, тикви, царевица и ечемик заемат 
относително висок дял от площите. На територията на общината силно 
застъпено е и отглеждането на тютюн. 
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ПОКАЗАТЕЛИ дка 

Ечемик 28200 

Царевица 47160 

Слънчоглед 57660 

Фасул 4320 

Грах 1920 

Картофи 460 

Домати 1620 

Пипер 860 

Овес 1420 

Дини 1320 

Пъпеши 980 

Люцерна 13920 

Чесън 540 

Тикви 62380 

Чубрица 420 

Лук 1850 

Краставици 420 

Пшеница 65500 

Тютюн 6105 

 
 По отношение на животновъдството в общината се отглеждат птици, 
овце, кози, свине, говеда и др. Животновъдството е дребно и преди всичко 
обслужва нуждите на домакинствата. Отглеждането на птици и овце са 
водещи в сектора, характеризиращ се с голяма разпокъсаност и ниска степен 
на механизация на производствените процеси. Продължаващото намаляване 
на броя на отглежданите животни поражда редица трудности, съществуващи 
в животновъдния и месопреработвателния  сектор. Започналото 
преструктуриране бе съпътствано от недостиг на фуражи, липса на съответни 
технико-технологични знания и хроничен финансов дефицит. Състоянието на 
животновъдството и неговото развитие в близка перспектива се определя от 
една страна от обективните условия на предприсъединителната фаза на 
страната към структурите на ЕС, а от друга от конкретните агроекологически 
условия в района на общината.  
 

Видове животни Брой 

1. Овце 18 025 

2. Говеда 5 071 

3. Свине 243 

4. Птици 123 200 

5. Биволи 11 

6. Кози 1 845 

7. Пчелни семейства 5 699 

8. Зайци 1 638 

 
         За да допринася за икономическия растеж, селското стопанство трябва 
да претърпи съществени реформи. Налице е ниско ниво на механизация, 
както в животновъдството, така и в растениевъдството. Растителната защита 
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е лоша и добивите са ниски или спадащи. Растителната продукция е с ниско 
качество поради употребата на нискокачествени семена. По тези причини 
намаляват средните добиви, обработваните площи, броят на животните и 
равнището на производството. Но съществуват предпоставки и основания за 
бърз темп на развитие на сектора, като:  

 благоприятна техническа характеристика на почвите; 

 възможности за поливно земеделие; 

 възможности за механизирана обработка на земята с модерна 
високоефективна селскостопанска техника; 

 възможности за преминаване към биологично животновъдство и 
екстензивно използване на пасищата;  

 създаване на селскостопански борси. 
Стратегическата потребност от развитието на селското стопанство се 

определя от конюктурата на пазарната икономика. Налага се пълно 
задоволяване на потребностите на населението от продуктите, определящи 
добър жизнен стандарт, свободна реализация на произведена в по-вече 
селскостопанска продукция в преработващата промишленост, износ и други 
направления, гарантиращи икономическата целесъобразност от развитие на 
отрасъла. Насърчаването на икономическата дейност в селското стопанство 
може да играе ролята на икономически лост, който да допринесе за 
задържане на местното население и осигуряване на неговото благополучие. 

 
6.2. ИНФРАСТРУКТУРА 

 
Община Дулово има относително добре развита пътна мрежа. Предимно 

вътреселищните пътища са в лошо състояние. Пътната настилка е със силно 
износен повърхностен слой и участъци с концентрация на дупки и пукнатини. 
Голяма част от пътищата се нуждаят от основен ремонт. За рехабилитация се 
предприемат предимно оздравителни мероприятия, изразяващи се в 
закърпване на пътната настилка. Тези мероприятия са крайно недостатъчни 
за подобряване състоянието на пътната мрежа на територията на общината. 
За тази цел общината търси финансиране по ОПРР за подобряване на пътната 
настилка.  
 Общата дължина на пътищата е 236км., от тях IV-то класни пътища – 
78,98км. и I, II, III-то класни са 151,02км. Първокласното шосе Силистра – 
Дулово води до Шумен. През административния център минава ж. п. 
артерията Силистра – София. 

Транспортното обслужване на населението на общината се осъществява 
от частни превозвачи. Необходима е рехабилитация, изграждане и 
оптимизация на транспортните мрежи и системи с цел повишаване качеството 
на услугите и увеличаване на пътникопотока. 

Основен доставчик на електроснабдяване и поддръжка на ел. 
съоръжения в населените места на общината се извършва от „ЕНЕРГО-ПРО 
Варна” ЕООД. Услугата включва доставка на електроенергия за бита, 
промишлеността, обществено-административния и търговския сектор, 
уличното осветление с поддръжка и ремонт. Електроснабдени и осветени са 
всички населени места, реконструирано е уличното осветление и са 
монтирани енергоспестяващи осветителни тела. 
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 Основен доставчик на услугата е “БТК” ЕАД гр. София, “Регионално 
управление далекосъобщения” гр. Русе - “Технологичен район 
далекосъобщения” гр. Силистра. Всички населени места на общината са 
телефонизирани и са включени към националната съобщителна мрежа за 
автоматично избиране. 

Традиционните пощенски услуги на територията на общината се 
извършва от териториално поделение на „Български пощи” град Силистра – 
районна подстанция – град Дулово. 

Община Дулово има покритие на мобилните оператори „Мтел”, 
„Теленор” и „Виваком”. 

 
 

7. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИ И 
ЗАПЛАХИ /SWOT/ 

 
7.1. СИЛНИ СТРАНИ 

 

 Съхранена природна среда; 

 Наличие на природни забележителности и културно-исторически 
местности; 

 Наличие на природни ресурси – каолиново находище, гори, 
обработваеми земи; 

 Производствен опит и традиции в областта на селското стопанство, 
дърводобив и дървообработване, шивашка промишленост и 
машиностроене; 

 Добре развита ел. мрежа; 

 Добре развита инфраструктура. 
 

7.2. СЛАБИ СТРАНИ 
 

 Слаба покупателна способност на населението; 

 Опадък на основни отрасли (индустрии); 

 Лошо поддържана инфраструктура; 

 Ниско равнище на парични доходи; 

 Ограничени вътрешни финансови ресурси за развитие; 

 Изолираност от големи административни и стопански центрове; 

 Ниско образователно равнище; 

 Неефективно използване на човешките ресурси. 
 

7.3. ВЪЗМОЖНОСТИ 
 

 Изграждане на нова и разширяване на съществуващата инфраструктура; 

 Преработка и експлоатация на каолиновото находище; 

 Развитие на малък и среден бизнес; 

 Развитие на туризъм; 

 Развитие на земеделие и животновъдство; 

 Комерсиализация на основата на природни и културно-исторически 
дадености; 
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 Развитие на дивечовъдството и ловен туризъм. 
 

7.4. ЗАПЛАХИ 
 

 Несигурни транспортни връзки; 

 Закриване на големи предприятия; 

 Зависимост на централното бюджетно финансиране; 

 Влошаване на съотношението между работещо и зависимо население; 

 Забавяне на децентрализацията. 
 
 

8. ВИЗИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНАТА 
 

Визията е стратегическо очакване, желаното бъдещо състояние на 
организацията. Тя е един стремеж за по-дълъг период от време, около който 
се насочва фокуса и енергията на членовете на организацията. 

Визията на една община в областта на околната среда е реалната мечта 
на хората за състоянието на околната среда определена въз основа на 
съществуващите условия и стремежа има за постигане на желанията чрез 
използване на наличните ресурси. Тя представлява обобщаване на желанията 
и стремежа на хората за по-добър живот сред чиста околна среда. 

Визия на общината: 

 Да се превърне в икономически просперираща и привлекателна 
община, едновременно с това да задоволява културните, 
образователните и здравните нужди на жителите; 

 Да развива и да стане център в природния и културно-историческия 
туризъм; 

 Да стане основен център в добива на каолин, като същевременно се 
запазва качеството на околната среда, осигуряващо здравословен начин 
на живот и условия за отдих и развлечение на жителите и гостите. 

 
 

9. ЦЕЛИ 
 

9.1. ГЕНЕРАЛНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 
 

 Жителите на общината да живеят в околна среда, която не допуска 
рискове за човешкото здраве; 

 Жителите на общината да живеят в чисти и озеленени населени места. 
 

9.2. ПРИОРИТЕТИ 
 

Приоритет-1 – изграждане и инвестиции в областта на екологични 
обекти. Реализация на приоритета ще допринесе за подобряването на 
качеството на околната среда; 

Приоритет-2 – пълноценно използване на водите и водните обекти. 
Реализацията на приоритета ще допринесе за по-доброто използване на 



 17 

водата, както за питейно-битови нужди, така и за развитието на стопанските и 
социални дейности; 

Приоритет-3 – опазване и ползване на биологичното разнообразие. 
Реализацията ще допринесе за благоприятното развитие на растителните и 
животински видове в естествената им среда; 

Приоритет-4 – опазване и ползване на почвите. Реализацията ще 
гарантира ефективната защита на човешкото здраве и на естествените 
почвени функции и прилагане на добри земеделски практики; 

Приоритет-5 – управление на отпадъците. Реализацията на приоритета е 
свързана с предотвратяването, намаляването и ограничаването на отпадъците 
върху човешкото здраве и околна среда. 

 
 

10. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
 

 
№ 

 
Задачи 

Срок за 
изпъл-
нение 

Отговорно 
лице 

Финан-    
сиране 

1 Доизграждане на градска канализация 
гр. Дулово 

 Община 
Дулово 

ДБ 

2 Почистване на уличните платна на 
територията на общината 

постоянен Община 
Дулово 

ОБ 

 
3 

Организиране ежегодно на просветни 
мероприятия в основните и средни 
училища 

 
постоянен 

Община 
Дулово 

 
ОБ 

 
4 

Осъществяване на строг контрол върху 
дейностите на фирмите 
билкозаготвители 

 
постоянен 

Община 
Дулово 

 
 

 
5 

Осигуряване на предупредителна 
информация в случай на замърсяване на 
околната среда 

 
постоянен 

Община 
Дулово 

 
 

 
6 

Въвеждане на забрани за бране на 
лечебни растения за които се 
констатира, че са значително намалели  

 
постоянен 

Община 
Дулово 

 
 

7 Осъществяване на акции за почистване 
на града 

сезонно Община 
Дулово 

ОБ 

8 Ремонт на общинските пътища ежегодно Община 
Дулово 

ДБ 

 
9 

Определяне на квоти за максималните 
количества от различни билки, които 
могат да се берат годишно 

 
сезонно 

Община 
Дулово 

 
ОБ 

10 Рехабилитиране на зелени площи в 
селищните системи 

сезонно Община 
Дулово 

ОБ 

 
11 

Почистване на замърсените площи и 
рекултивирането им 

 
ежегодно 

Община 
Дулово и 
фирма 

изпълнител 

 
ОБ 
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11. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „ПРОГРАМАТА ЗА 
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА” 

 
За реализиране на предложения „План за действие” към „ПРОГРАМАТА 

ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”, за периодичното актуализиране на 
неговите приложни промени и отчетност по цялата верига на управление на 
околната среда е необходимо: 

1. Създаване на общинска комисия за управление на дейностите по 
опазване на околната среда в състав: 

 Заместник кмет „УТ, земеделие, екология и инвестиции” 

 Представител на „АСТОН СЕРВИЗ” ООД 

 Гл. специалист „Екология” 
която ще се събира веднъж на 6 месеца за да следи за изпълнението на 
програмата. 

2. Изграждане на информационна система, актуализираща периодично 
създадената база от данни за управление на дейностите по опазване на 
околната среда. 

3. Създаване на ефективна система за контрол. 
4. Осигуряване на широко участие на неправителствените организации 

(НПО) и на населението в програмите за опазване на околната среда. 
5. Кмета на общината ежегодно внася в Общински съвет – Дулово отчет за 

изпълнението на „Програмата за опазване на околната среда” и нейните 
подпрограми, а при необходимост и предложение за тяхното допълване и 
актуализиране. Отчетите се представят за информация в РИОСВ – гр. Русе. 

6. За извършената работа съгласно направения отчет за изпълнение на 
„Програмата за опазване на околната среда” и нейните подпрограми да се 
информира РИОСВ – гр. Русе и обществеността. 
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12. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРОГРАМАТА 
 
 
 
 

Приложение №1 
 

Контакти 
 

Контакт с общинските органи и екипа разработил „Програмата за 

опазване на околната среда” и нейните подпрограми са: 

 
Община Дулово, град Дулово, ул. „Васил Левски” №18, тел: 0864/2-30-00, 

факс: 0864/2-30-20, e-mail: dulovokmet@abv.bg, www.dulovo.bg 

 
1. Юксел Исмаил – заместник-кмет „УТ, земеделие, екология и инвестиции”, 

тел: 0864/2-56-87 

 
2. Гюнай Незир – началник сектор „УТ, земеделие, екология и инвестиции”, 

тел: 0864/2-30-00 

 
3. Баязит Алиш – гл. специалист „Екология”, сектор „УТ, земеделие, екология 

и инвестиции”, тел: 0897272777 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dulovokmet@abv.bg
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Приложение №2 
 
Карта на Община Дулово 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Приложение №3 
 
Карта на България с местонахождението на Община Дулово 
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Приложение №4 
 
 
 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
 

ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИ 
 
 

Община Дулово 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение №5 
 
 
 

РАЗДЕЛ 
 

„ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ” 
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О Б Щ И Н А    Д У Л О В О 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА  ЗА  ОПАЗВАНЕ  
 

НА  ОКОЛНАТА  СРЕДА 
 

 

 

 

 
РАЗДЕЛ 

 

„ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ” 
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1. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА 

ОБЩИНАТА 
 

1.1. Разположение 
Община Дулово е разположена в североизточната част на 

Дунавската равнина, като обхваща най-северната част на Лудогорието. 
Център на общината е град Дулово. Общината е в границите на област 
Силистра и Северен централен район за планиране, съгласно Закона за 
регионалното развитие в сила от 31.08.2008г. 

През административния център минава ж.п. артерия Силистра - 
София. 

Община Дулово е в съседство със следните общини: от Разградска 
област – община Исперих; от Шуменска област – община Каолиново; от 
Добричка област – община Тервел; и от Силистренска област – община 
Главиница, община Ситово и община Алфатар. 
 

1.2. Топография 
Територията на община Дулово е 570 037 дка, от които 

обработваема площ е 332 832 дка. Община Дулово е втората по 
големина в област Силистра и на 51-во място в Република България. 

По отношение на релефа общината е разположена върху равнинен 
терен с надморска височина 150–250м. Климатичните условия са 
характерни за умереноконтиненталния климат. Годишната сума на 
валежите е 650мм/м2, което е под средните за страната. 

Преобладаващите почви на територията на общината са излужени 
черноземи. Те заемат 90% от обработваемата земя. Разкрити са още 
тъмносиви горски и ерозирани плитко-каменливи почви. 

Горските масиви заемат 23,2% от територията й. Преобладават 
насаждения от дъб и габър. Характерни за района са степните 
животински видове. Типични техни представители са: пор, лалугер, 
заек, полска мишка и др. От по-едрите бозайници се срещат: сърна, 
дива свиня, елен и др. 

Районът е беден на полезни изкопаеми. Към настоящия момент са 
разкрити големи залежи на каолин. В най-близко бъдеще предстои 
експлоатация на находището. 
 

1.3. Мелиорация 
Липсват повърхностни води, но във всяко от населените места има 

водоеми, които се пълнят от дъждовни води. Водоемите служат както за 
водопой на животните, така и за засаждането на тютюна. Някои от тях са 
зарибени. 
 

1.4. Демографска и социално-икономическа характеристика на 
населението 
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В община Дулово са включени 27 населени места (1 град и 26 села), 
като общия брой на населението по настоящ адрес е разпределен както 
следва: 
 

НАСЕЛЕНО МЯСТО ЖИТЕЛИ МЪЖЕ ЖЕНИ 

с. Боил                   925 447 478 

с. Водно                 960 485 475 

с. Вокил               1174 574 600 

с. Върбино              89 53 36 

с. Грънчарово        510 261 249 

с. Долец                541 261 280 

гр. Дулово          7233 3548 3685 

с. Златоклас          645 311 334 

с. Козяк                 344 175 169 

с. Колобър               552 277 275 

с. Межден                712 369 343 

с. Овен                    1025 501 524 

с. Окорш                 1662 819 843 

с. Орешене               416 205 211 

с. Паисиево              919 441 478 

с. П. Таслаково        442 209 233 

с. Поройно              1248 629 619 

с. Правда                1774 909 865 

с. Прохлада         241 126 115 

с. Раздел             643 311 332 

с. Руйно               880 426 454 

с. Секулово          921 470 451 

с. Скала               212 113 99 

с. Черковна          618 308 310 

с. Чернолик        1493 712 781 

с. Черник            2514 1239 1275 

с. Яребица          1387 684 703 

 ОБЩО: 30080 14863 15217 

 
От общия брой на населението 50.59% са жени и 49.41% - мъже. По 

постоянен адрес броя на жителите на общината е 38 175 човека. 
Общинският център е единствения град в общината и има население от 
7 233 жители по настоящ адрес. В непосредствена близост се намира 
второто по големина селище с. Черник с              2 514 жители. Осем 
села са с население между 1000 и 2000 жители. Селата с население от 
500 до 1000 жители са 12. Шест са с население по-малко от 500 човека. 

Разпределението на населението в общината по етническа 
принадлежност, в проценти са както следва: 
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Българи 20.2 % 

Турци 68.1 % 

Роми 9.1 % 

Други 2.6 % 

 
Най-многобройната етническа група в общината е турската, която 

представлява повече от 2/3 от населението. Тази структура се запазва 
през времето на последните две преброявания. Турската етническа 
група се е увеличила с 0.5%, българската група е намаляла най-много с 
1.9%, а ромската етническа група се е увеличила с почти 0.4%. 

Общината има относително добра възрастова структура. Делът на 
жителите до 18 години е по-висок с около 3% от дела им за страната. С 
толкова е по-малко населението на възраст над 65 години. Разликата в 
дяловете на възрастовите групи в града и селата е под 1%, което 
означава, че няма застаряване на населението, характерно за част от 
селските райони за страната. 

 
1.5. Стопански сектор – развитие на бизнеса, промишлеността и 

селското стопанство 
Община Дулово е един от слабо развитите региони в страната. 

Според Индекса на човешкото развитие (ИЧР), изчисляван по методика 
на ПРООН, общината е сред шестте най-слабо развити общини в 
страната през последните няколко години. 
 

1.5.1. Промишленост 
На територията на общината работещите предприятия са в сферата на 
машиностроенето, леката и хранително-вкусова промишленост, 
строителството, търговията и услугите. Изключително висок е делът на 
малките и средни предприятия в общия брой фирми в общината – над 
99%. Над 55% от активните фирми функционират в сферата на 
търговията. Другите три отрасъла, където има относително голям брой 
регистрирани и активни фирми в региона са хотели и ресторанти (13%), 
преработваща промишленост (10%), и аграрния сектор. На практика, 
икономиката на Община Дулово е с много слабо развит промишлен 
сектор, дължащ се на недостатъчната степен на обновяване и 
модернизация на производствените мощности, липса на пазари за 
реализация на произведената продукция, свиване на производството и 
освобождаване на работна ръка. 
 По-големи предприятия на територията на общината  са: 

 “Агрокомб” АД е машиностроително предприятие за производство 
на селскостопанска техника и резервни части. Наред с 
традиционното производство на силажокомбайн “КИР 1.5”; машина 
за отделяне на тиквено семе; грайферен валяк; 
тороразпръсквачка, фуражомелка, резервни части за мотокари и 
др., предприятието усвои производството и на две нови изделия: 
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машина за вършеене на боб и линия за студеноогънати профили. 
“Агрокомб” АД има годишен оборот над 500 000 лв. и осигурява 
работа на до 50 човека. Предприятието разполага с необходимите 
мощности за механична, термична и заварочна обработка на 
метали. 

 “Агрихол-Консулт” ООД в момента разполага с 55 души персонал. 
Капацитетът на предприятието е годишно производство на 140 000 
тона концентрирани фуражни смески от всякакъв вид и 20 000 тона 
пшенично брашно, при годишен оборот от около 5 млн. лева. 
Бъдещето на “Агрихол-Консулт” ООД е в непосредствена 
зависимост от експорта и съживяването на животновъдството в 
района. Наред с основната дейност, дружеството обработва и над 
4 000 дка земеделски земи. 

 “Бревиз” ЕООД – газстанция, търговия с течни горива, 
производство, изкупуване, преработка и реализация на 
селскостопанска продукция 

 “Общински гори” ЕООД – новосъздадено общинско предприятие за 
стопанисване и управление на гори от общинския горски фонд. 

 Дуло-Алфа” ООД – предприятие за месодобив, месопреработка и 
метални дейности: производство на хладилни витрини и ремаркета 
за леки автомобили. 

 
 За по-нататъшното развитие на стопанския сектор е необходимо 
внедряването на нови технологии, обновяване и преструктуриране на 
продуктовата и пазарна ориентация, което означава разработване на 
нови инвестиционни програми и осигуряване на средства за 
финансирането им. Привличането на инвестиции е приоритет, както за 
страната, така и за Община Дулово. Всяка нова инвестиция е от особено 
значение за регионалното развитие и води след себе си множество 
положителни последствия, като: 

 повече данъчни постъпления и такси за общината 
 разкриване на нови работни места 
 развитие на малкия и среден бизнес 
 инфраструктурно развитие на местно ниво 
 развитие и усъвършенстване на фирмената култура и 

квалификацията на заетите лица 
 

Предприемаческата инициатива трябва да бъде насърчавана и 
поощрявана чрез: 

 опростено административно обслужване 
 подкрепа развитието на свободното предприемачество 
 улесняване достъпа до информация и консултански услуги за 

възможностите за финансиране на бизнес проекти от 
предприсъединителните фондове на Европейския съюз и други 
донорски организации 
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2. ОПИСАНИЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ 
НАХОДИЩА  

НА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ, УСЛОВИЯТА В МЕСТООБИТАННИЯТА,  
КОЛИЧЕСТВОТО И СЪСТОЯНИЕ НА РЕСУРСИТЕ 

 
2.1. Лечебни растения с голяма значимост 

 
№ 

 

 
Вид 

 
Местонахождение 

 
Срещаемост 

 
Добив 

Мерки  
за  

опазване 

1 Божур червен 
 

с. Златоклас местност 
''Китка'' и ''Узунджа'' 

единично и   
на петна 

Ограничен Спец. режим на 
опазване и 
ползване 

2 Босилек 
 

Горите и поясите, градини, 
около оградите 

единично 
и на петна 

  

3 Равнец бял 
 

Ливади, тревисти места, 
горски райони 

Единично 
и на петна 

  

4 Бъз черен Пасища, мери Петна   

5 Великденче 
 

Земеделски площи, 
храсталаци, гори 

Петна   

6 Глог червен Гори и полезащитни пояси Единично   

7 Детелина  
 

Пасища, ливади Единично 
и на петна 

  

8 Дрян Горите Единично   

9 Дъб Горите Масиви   

10 Живовлек 
 

Пасища, ливади, край 
пътища 

Единично 
и на петна 

  

11 Жълтурче 
 

Тревисти места Единично 
и на петна 

  

12 Жълт кантарион 
 

Ливадите и пасищата на 
общината 

Единично 
и на петна 

Ограничен  

13 Жълта комунига Посеви и край пътищата    

14 Глог черен Гори и пояси Единично   

15 Снежно кокиче 
 

Горите на общината и 
голяма популация в м. ''Зли 
дол'' с. Правда 

Масиви и 
на петна 

 Забрана за 
бране и 

продажба 

16 Кестен конски 
 

Край пътищата Петна Промишле-
ни нужди 

 

17 Коприва 
 

Пасища, ливади и край 
пътищата 

Единично 
и на петна 

  

18 Кукувича прежда Край пътищата Единично   

19 Капина Ливади, пасища и гори петна   

20 Лайка 
 

Поляни, ливади и край 
пътищата 

Масиви и 
на петна 

Промишле-
ни нужди 

 

21 Лайкучка 
 

Общински поляни Масиви и 
на петна 

  

22 Липа 
 

Общински гори, улици на 
населените места 

Масив,петна, 
единично 

Промишле-
ни нужди 

 

23 Лопен 
 

Край пътищата, ливади, 
склонове 

Единично   

24 Люляк 
 

Градини, пояси, край 
пътищата 

Единично 
и на петна 

  

25 Мащерка 
 

Общински ливади, пасища Петна и на 
масиви 

  

26 Мента 
 

Ниви Масив Промишле-
ни нужди 

 

27 Метличина Ниви, краи пътищата    

28 Минзухар 
 

Общински гори Масив  Забрана за 
бране и 

продажба 

29 Млечка Пасища, мери Единично   



 28 

 и на петна 

30 Момина сълза 
 

Общински гори Единично 
и на петна 

ограничен Спец. режим 
на опазване и 

ползване 

31 Мъртва коприва 
 

Общински мери и ливади, 
край пътищата 

Единично 
и на петна 

  

32 Овчарска торбичка 
 

Ливади, пасища, ниви и 
поляни  

Единично   

33 Паричка 
 

Край нивите, пътищата, 
дворовете 

Единично   

34 Пача трева 
 

Край нивите, пътищата, 
дворовете 

Единично   

35 Пелин 
 

Мери, край пътищата Единично 
и на петна 

  

36 Маточина Ниви Масив   

37 Повет Общински гори Единично   

38 Поветица Ниви,общински ливади Петна   

39 Подбел Мери, ровове, насипи Петна   

40 Зайча сянка Ливади, поляни, ниви Единично   

41 Репей 
 

Полските места Единично 
и на петна 

  

42 Синчец 
 

Общински гори Единично 
и на петна 

 Забрана за 
бране и 

продажба 

43 Слез 
 

Мери, край пътищата Единично 
и на петна 

  

44 Смрадлика 
 

Гори и полезащитни пояси Единично 
и на петна 

  

45 Татул 
 

Край пътищата, мери, 
пасища 

Единично 
и на петна 

  

46 Теменуга 
 

Общински гори Петна  Забрана за 
бране и 

продажба 

47 Трънка 
 

Край пътищата, общински 
гори 

Единично 
и на петна 

  

48 Шипка 
 

Край пътищата, ливадите, 
горите 

Единично   

49 Щир Край пътищата Петна   

50 Троскот     

51 Бъз бял Пасища, мери Петна   

52 Равнец жълт 
 

Ливади, тревисти 
места,горски райони 

Единично 
и на петна 

  

 
 
 

2.3. Период и начин за събиране на билки от лечебни растения 
Билките се събират в различен период на вегетация на растенията, 

както следва: 
2.1. подземни органи (корени, коренища, грудки и луковици) – през 

есента или по рано през пролетта – преди вегетацията на растенията; 
2.2. кори – през пролетта във фаза на най-усилено сокодвижение; 
2.3. листни и стъблени пъпки – през пролетта (март – април), преди 

да се развият; 
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2.4. листа – преди цъфтежа (коприва, маточина, мента, момина 
сълза), по време на цъфтежа (живовлек ланцетовиден, смрадлика) и 
след цъфтежа (глог червен, глухарче, липа, подбел); 

2.5. стръкове – в началото на цъфтежа или по време на пълен 
цъфтеж преди плодообразуването, допуска се събирането на стръкове с 
млади плодове, когато растението жъфти продължително време, като 
едновременно образува и плодове (овчарска торбичка обикновена); 

2.6. цветни пъпки – непосредствено преди разцъфтяването им 
(пелин); 

2.7. цветове и съцветия – в началото на цъфтежа или при пълен 
цъфтеж; 

2.8. месести плодове (бъз черен, къпина полска, малина, шипка) – 
след пълното им узряване; 

2.9. сухи плодове от сенникоцветни – непосредствено преди 
пълното им узряване; 

2.10. семена - непосредствено преди пълното им узряване; 
 

3. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ РЕСУРСИТЕ И РАЗНООБРАЗИЕТО НА 
ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА РЕДКИ И/ИЛИ 

ЗАСТРАШЕНИ ОТ  
ИЗЧЕЗВАНЕ ВИДОВЕ 

3.1. да се опазват от увреждания и унищожение естествените 
находища на лечебните растения, както и техните ресурси, което да 
включва: 

3.1.1. при събиране на надземните растителни части да не се 
допуска изкореняване на растенията; 

3.1.2. цветовете, плодовете и семената да се събират, без да се 
увреждат другите части на растенията; 

3.1.3. да се оставят най-добрите екземпляри на естествено семенно 
размножаване; 

3.1.4. при наличие на узрели плодове и семена те се разпръскват за 
подпомагане на естествено семенно размножаване; 

3.1.5. повторно събиране на билки от определен район или 
находище се извършва след възтановяване на популацията; 

3.1.6. не се събират билки от млади, недобре развити или увредени 
лечебни растения; 

3.1.7. при организирано събиране на билки да се провежда от 
организатора предварителен инструктаж на лицата, събиращи билки; 

3.2. опазването на лечебни растения в евентуални бъдещи обявени 
за защитени територии ще включва: 

3.2.1. забрана пашата на селскостопански животни; 
3.2.2. забранява се късането, брането, изкореняването, 

хербаризирането на лечебните растения независимо от тяхното 
състояние и фаза на развитие; 

3.2.3. забрана унищожаването и увреждането на находищата им; 
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3.2.4. забрана субирането на семена, луковици, коренища и други 
репродуктивни органи; 

3.3. забранява се ползването на лечебните растения по начин 
(чупене и рязане на клони на дървесни видове, безобразно 
изкореняване) и средства, които водят до увреждане на находищата им 
и намаляване на ресурсите им, затрудняване възстановяването на 
популацията им или намаляването на тяхното биологично разнообразие; 

3.4. поддържане на почвите, светлинния, топлинния, водния 
режим; 

3.5. събирането на билки от естествените находища на лечебни 
растения да се извършва съобразно изискванията на Закона за 
лечебните растения и Наредба №2/20.01.2004г. за правилата и 
изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебните 
растения; 

3.6. ползването на лечебни растения, представляващо стопанска 
дейност, да се извършва въз основа на позволително за ползване, 
издадено по реда на Закона за лечебните растения и заплащане на такса 
за ползване, съгласно въведена тарифа; 

3.7. издаването на позволителните за ползване да е съобразено с 
настоящия раздел и по-конкретно състоянието на ресурсите и 
разрешените за ползване количества съгласно чл.5 от Наредба 
№2/20.01.2004г. за правилата и изискванията за събиране на билки и 
генетичен материал от лечебните растения; 

3.8. общото количество от издадените позволителни за ползване на 
лечебни растения да не надвишава определеното в т.2.3 от настоящия 
раздел; 

3.9. провеждане на информационно-разяснителна работа сред 
населението, запознаването им с видовете лечебни растения, начина на 
тяхното събиране и нормативна уредба; 

3.10. осъществяване на контрол върху дейността на лицата, 
събиращи билки; 

3.11. ежегодно издаване на заповед от кмета на общината за 
забрана брането на ранноцъфтящи пролетни цветя от естествените им 
находища; 

3.12. изпълнение разпоредбите на ежегодната заповед на 
министъра на околната среда и водите за специалния режим на 
опазване и ползване на лечебни растения. Ограниченията и забраните 
по заповедта не се отнасят за количества билки, събрани за лични 
нужди; 

3.13. контрол по опазването на лечебните растения да се извършва 
от оторизираните за това органи (кмет на община Дулово, директора на 
държавните лесничейства, РИОСВ – Русе); 

 
4. ИЗБОР И РАГЛАМЕНТ НА ТЕРИТОРИИ, КОИТО НЕ СА ЗАЩИТЕНИ, НО 

ИЗИСКВАТ ПОДХОДЯЩО УПРАВЛЕНИЕ С ЦЕЛ УСТОЙЧИВОТО 
ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ 
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Настоящият раздел третира наличните лечебни растения, 

разположени основно върху площи общинска собственост. 
Ресурсите от диворастящите лечебни растения до момента са добре 

запазени, поради липса на сериозен комерсиален интерес. С търговска 
цел са ползвани единствено малки количества от липов цвят и коприва – 
листа. Лечебните растения се ползват за лични нужди. 

Освен това популациите са запазени от антропогенно въздействие, 
поради липса на замърсяващи промишлени производства в общината и 
района, което води до добро състояние на компонентите на околната 
среда. 
 

5. МЕСТНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, КАСАЕЩИ УПРАВЛЕНИЕТО НА 
ДЕЙНОСТИТЕ СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕ И УСТОЙЧИВО ПОЛЗВАНЕ НА 

ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ 
 

Настоящият Раздел “Лечебни растения” като част от Програмата за 
опазване на околната среда на Община Дулово е разработена в 
съответствие с изискванията на Закона за лечебните растения и 
Наредба за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен 
материал от лечебните растения. 

Общински съвет - Дулово прие Наредба за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Дулово, която включва и такса за издаване на позволително за 
ползване на лечебни растения от общински имоти, диференцирана 
съобразно събираните морфологични части на растенията. 
 

6. РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ 
 

6.1. ползване на лечебните растения от общински терени, 
представляващо стопанска дейност се извършва само и единствено въз 
основа на позволително за ползване, издадено по реда на Закона за 
лечебните растения; 

6.2. позволително не се изисква при събиране на билки от общински 
имоти за лични нужди; 

6.3.позволителните се издават от кмета на общината, а не от 
кметовете и кметските наместници на населените места от общината; 

6.4. позволителните се издават за видове, включени с настоящия 
раздел за които има находища и не са обект на забрана; 

6.5.позволителните се издават само в разрешения за ползване 
период; 

6.6. общите количества на позволените за ползване видове лечебни 
растения не надхвърля определените с настоящия раздел; 

6.7. таксуването на позволените количества е за „свежо тегло”, а не 
за „сухо тегло”; 
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6.8. общината издава позволително за ползване на лечебни 
растения, намиращи се под специален режим на закрила само, когато е 
отпусната квота за тях с ежегодна заповед на Министъра на околната 
среда и водите и са разпределени количества от Директора на РИОСВ – 
Русе.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
  2.2. Лечебни растения – ресурси и позволени за ползване количества 

 

 
 

№ 

 
      

Семейство 

 
 

Вид 

 
Използвана 
морфоло- 
гична част 

 

 
Очаквано 

количество 
 в тона 

Количество по  
т.5 от Наредба 

№2/2004г.  
в тона 

Период на 
възстановяване по 

чл.6 от Наредба 
№2/2004г. 

1 Paeoniaaceae Божур червен 
Paeonia peregrina Mill. 

грудки 0 0 Забрана за бране 

цвят 1 0 Не е необходимо 

2 Araliaceae Босилек  Hedera helix L. листа 1 0 Не е необходимо 

3 Caprifoliaceae Бъз черен 
Sambucus nigra L. 

цвят 10 7 Не е необходимо 

плодове 5 3,5 Не е необходимо 

4 Nymphaeaceae Равнец бял  Achillea millefolium gr. цвят 0 0 Забрана за бране 

5 Scrophulariaceae 
 

Великденче полско 
Veronica arvensis L. 

стръкове 15 10,5 Не е необходимо 

6 Rosaceae 
 

Глог червен 
Crataegus monogyna Jacq. 

плодове 20 12 Не е необходимо 

лист 8 5 Не е необходимо 

цвят 10 10 Не е необходимо 

7 Fabaceae 
 

Детелина ливадна 
Trifolium pretense L. 

листа 1 0,7 Не е необходимо 

8 Cornaceae Дрян обикновен   Cornus mas L. плодове 12 9,6 Не е необходимо 

9 Fagaceae Дъб летен Quercus robur L.  кора 13 6 Не е необходимо 

10 Plantaginaceae 
 

Живовлек ланцетовиден 
Plantago lanceolata L. 

листа 2 1 Не е необходимо 

11 Ranunculaceae Жълтурче  Ranunculus ficaria L. стръкове 1 0,8 Не е необходимо 

12 Hypericaceae 
 

Жълт кантарион 
Hypericum perforatum L. 

стръкове 10 8 Не е необходимо 

13 Papaveraceae Жълта комунига   Melilotis off стръкове 50 30 Не е необходимо 

14 Rosaceae 
 

Глог черен 
Crataegus 

плодове 10 7 Не е необходимо 

листа 5 3,5 Не е необходимо 

цвят 5 5 Не е необходимо 

15 Amaryllidaceae Кокиче снежно  Galanthus nivalis L. цвят 0 0 Забрана за бране 

16 Hippocastanaceae 
 

Конски кестен 
Aesculus hippocastanum L. 

плодове 10 5 Не е необходимо 

17 Urticaceae Коприва стръкове 20 15 Не е необходимо 
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 Urtica sativa L. листа 20 14 Не е необходимо 

корени 16 11 2 години 

18 Cuscutaceae 
 

Кукувича прежда европейска 
Cuscuta europeae L. 

листа 1 0,9 Не е необходимо 

19 Rosaceae Къпина полска  Rubus caesius L. листа 5 5 Не е необходимо 

20 Asteraceae 
 

Лайка езичестоцветна 
Chamomilla suaveolens Rydb. 

цвят 8 5 Не е необходимо 

21 Asteraceae 
 

Лайкучка влакнеста 
Matricaria trichophylla Boiss. 

цвят 8 6 Не е необходимо 

22 Tiliaceae 
 

Липа едролиста 
Tilia platyphyllos Scop. 

цвят 35 28 Не е необходимо 

23 Scrophulariaceae 
 

Лопен гъстоцветен 
Verbascum densiflorum Bertol. 

листа 5 3,5 Не е необходимо 

24 Oleaceae Люляк  Syringa vulgaris L. съцветия 10 7 Не е необходимо 

25 Lamiaceae 
 

Мащерка българска 
Thymus longidentatus Ronn. 

стръкове 10 7 Не е необходимо 

26 Lamiaceaе 
 

Мента полска 
Mentha arvensis L. 

стръкове 6 4,2 Не е необходимо 

листа 4 2,8 Не е необходимо 

27 Asteraceae 
 

Метличина полска 
Centaurea cyanus L. 

стръкове 3 2,1 Не е необходимо 

цвят 1 0,7 Не е необходимо 

28 Iridaceae 
 

Минзухар пролетен 
Crocus chrysanthus Herb. 

цвят 2 0 Забрана за бране 

29 Euphorbiaceae 
 

Млечка обикновена 
Euphorbia cyparissias Host. 

стръкове 6 5,4 Не е необходимо 

30 Liliaceae 
 

Момина сълза 
Convallaria majalis L. 

стръкове 1,5 0 Забрана за бране 

цвят 1,5 0 Забрана за бране 

31 Lamiaceae 
 

Мъртва коприва бяла 
Lamium album L. 

стръкове     20 14 Не е необходимо 

листа 20 14 Не е необходимо 

32 Brassicaceae 
 

Овчарска торбичка обикновена 
Capsella bursa-pastoris Medic. 

стръкове 5 4,5 Не е необходимо 

33 Asteraceae 
 

Паричка многогодишна 
Bellis perennis L. 

стръкове 2 1,6 Не е необходимо 

34 Polygonaceae 
 

Пача трева обикновена 
Polygonum aviculare L. 

стръкове 7 6,3 Не е необходимо 

35 Asteraceae 
 

Пелин полски 
Artemisia campestris L. 

стръкове 20 14 Не е необходимо 
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36 Iridaceae 
 

Маточина  
Melissa officinalis 

листа 5 3,5 Не е необходимо 

стръкове 5 3,5 Не е необходимо 

37 Ranunculaceae Повет обикновен Clematis vitalba L. листа 5 4,5 Не е необходимо 

38 Convolvulaceae 
 

Поветица обикновена 
Convolvulus arvensis L. 

стръкове 20 16 Не е необходимо 

листа 20 16 Не е необходимо 

39 Asteraceae Подбел  Tussilago farfara L. листа 8 6 1 година 

40 Asteraceae Зайча сянка  Althaea officinalis L. коренища 10 7 Не е необходимо 

41 Asteraceae Репей дребен  Arctium minus Bernh. коренища 10 8 Не е необходимо 

42 Liliaceae 
 

Синчец обикновен 
Scilla bifolia L. 

стръкове 1 0 Забрана за бране 

цвят 1 0 Забрана за бране 

43 Anacardiaceae Смрадлика  Cotinus coggygria Scop. листа 25 20 1 година 

44 Solanaceae Татул   Datura stramonium L. семена 1 1,2 Не е необходимо 

45 Violaceae 
 

Теменуга миризлива 
Viola odorata L. 

луковици 1 0 Забрана за бране 

46 Rosaceae Трънка Prunus spinosa L. плодове 12 10 Не е необходимо 

47 Rosaceae Шипка галска Rosa gallica L. плодове 15 12 Не е необходимо 

48 Amaranthaceae Щир бодлив Amaranthus spinosus L. стръкове 30 24 Не е необходимо 

49 Solanaceae Троскот  Rhizoma Graminis italici цвят 5 3,5 Не е необходимо 

50 Malvaceae Слез   Malva sylvestris L. листа 5 3,5 Не е необходимо 

51 Caprifoliaceae Бъз бял Цвят 10 7 Не е необходимо 

плодове 5 3,5 Не е необходимо 

52 Asteraceae Равнец жълт Achillea clypeolata Sm. цвят 0 0 Забрана за бране 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Ресурсните количества на лечебните растения не са константни величини, но подлежат на актуализация съобразно 
съществуващите условия. 



 


