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1. НУЖДАТА ОТ ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

плановете с частичен характер, които не отговарят на една глобална и интегрирана визия за
територията на общината, се затруднява удовлетворяването на потребностите на гражданското

1.1. Необходимост от наличие на териториално и устройствено планиране

общество.

съобразно действащото планиране на община Ивайловград.
Община Ивайловград се намира в област Хасково, в Южен централен район. Площта ѝ е
820 кв.км., което я поставя на трето място по този показател в областта. Населението на
общината към 01.02.2011 г. наброява 6 426 души. Въпреки селищната структура, 50 села и един
град – Ивайловград, населението не е изявено концентрирано в общинския център като

Съществуващите планове преобладаващо се подчиняват на остарели териториални и
градски концепции, което е пречка за тяхното успешно адаптиране към действителността или
към европейското и национално законодателство. Те възпрепятстват сериозно и териториалното
и градско управление и развитие.
1.3.

стратегически документи

съотношението град-села е 52%-48%. Община Ивайловград е традиционно селскостопанска
община.
В съответствие със Закона за регионалното развитие общината е обособена като район за
целенасочено въздействие в Южен централен район в следните категории:
-

-

Изостанали гранични райони, обхващащи общини с гранично местоположение,
ниско ниво на социално-икономическо развитие и слабо изградена техническа
инфраструктура.
Изостанали селски райони в Южен централен район обхващат териториите на
общини с ниска степен на развитие на транспортната, техническа и социална
инфраструктура.

Регулаторната и правна рамка на европейско и национално ниво, която се развива в
последните години насочва и показва необходимостта от сътрудничество и съгласуване на
регионалното развитие и териториалното и градско планиране, основано на принципа на
устойчивото развитие в неговите три направления: екологично, икономическо и социално. На
тези принципи отговаря и Общинския план за развитие на община Ивайловград 2014-2020, в
рамките на територията на общината.
От гледна точка на териториалното и устройствено планиране на общинско ниво,
хидроложките, природните и културни обекти от национално и регионално значение нямат
обособени режими на застрояване към съществуващите планове и за тяхното правилно
управление е от съществена необходимост Община Ивайловград да разполага с Общ
устройствен план за територията на общината. Новият Общ устройствен план на общината
трябва да осигури пространственото зониране и функционално разпределение на територията
на общината и коригирането на съществуващия на места дисбаланс. За да е по-ефективен, за
да се създаде синергичен ефект и за постигане на устойчивост на предвижданията на плана е
необходимо обвързването му със съществуващи действащи планове за развитие.
1.2.

Липсата на цялостно интегрирано планиране на територията на община
Ивайловград налага изработването на Общ Устройствен план на ниво Община

Необходимост от съобразяване на устройственото планиране с действащите

В рамките на европейската политика за сближаване, Община Ивайловград е одобрила
два основни инструмента от съществена важност за развитието ѝ през следващите години:


Изпълнението на заложените визия, цели, приоритети и проекти в Общински план за
развитие на Ивайловград за периода 2014-2020г. е възможно с подкрепата на действащо
устройствено планиране, необходимо за изпълнението на конкретните дейности.



Адаптиран към политиката за регионално, европейско и национално развитие
Интегриран план за Градско Възстановяване и Развитие, макар и само в рамките на
регулационните граници на града. Визията, Стратегията и инвестиционните проекти се
нуждаят от съгласуваност с териториалното и селищно устройство, за тяхното
реализиране.

Важно и необходимо условие за реализацията на проектите, част от стратегическите
документи, които ще определят развитието на общината през следващите 7 години, е те да
могат да разчитат на адекватно териториално и градско планиране, което да е съобразено с
визията и стратегията им, както и с инвестиционните проекти за гр. Ивайловград.

2. ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, ИНТЕГРИРАН В СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ
ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАДОБЩИНСКО, НАЦИОНАЛНО И
ЕВРОПЕЙСКО НИВО
Община Ивайловград е една от 28-те общини от Ниво 4 съгласно Националната
концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025г., която е конкретен бенефициент
по Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-03/2012 ―Подкрепа за интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие II‖ на ОПРР и вече има изготвен и приет от
Общински съвет Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Ивайловград за
периода 2014-2020 година.
Интегриран подход, насочен към градско обновяване и развитие, е приет в повечето

Териториалното и селищно планиране на територията на община Ивайловград като интегриран и

европейски страни, видно от по-силното въздействие в сравнение с индивидуални структурни и

глобален инструмент в момента не съществува. Към момента се състои от регулационни

секторни мерки, които не решават сложните проблеми на градовете от гледна точка на

планове на 35 населени места, които не са актуализирани последните 30 години. В резултат на

икономическото развитие, социалната интеграция, жилищната политика и околната среда.
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Тази иновация в областта на регионалната политика и европейската кохезия е резултат от
дълъг процес, който завършва до голяма степен със становището на Комисията на Регионите на

•

социалното и териториалното сближаване.

Европейския парламент 8-9 юни 2010г. и с Декларацията на европейските министри, отговарящи
за териториалното устройство, проведена в Толедо на 22 юни 2010г. и стратегията Европа 2020.
В краткосрочен и средносрочен план, европейските градове са изправени пред
предизвикателството да преодолеят тази криза и да излязат от нея укрепнали; но също така са

Градовете са местата, където е концентрира по-голямата част от потенциалните
настоящи и бъдещи рисковете и по този начин са от ключово значение за постигането на целите
на стратегията Европа 2020 да правим по-интелигентни, по-устойчива и солидарна икономика на
Европа.

изправени пред други дългосрочни структурни предизвикателства - глобализацията, изменението
на климата, влиянието върху природни ресурси, миграцията, застаряването на населението,
демографските промени и др. – които имат силно влияние върху градското развитие –
въздействие на градската икономика,

негативно влияние на околната среда в рамките на

градовете, засилване на риска от изключване, социална поляризация и др. – като на всички тези

От екологична гледна точка градовете са основни участници в глобалната устойчивост и
по-специално в борбата срещу климатичните промени, защото те са местата, където е
съсредоточено главно потреблението на ресурси (материални и енергийни) и производството на
отпадъци (включително и най-вече на парникови газове).

явления трябва да се обърне внимание едновременно.

За решаване на уравнението на градската устойчивост и предвид целите на стратегията

Тези предизвикателства са сигнал, на който трябва да се обърне внимание, възможност
за придържане към една посока, основана на принципите на интегрирано градско развитие, на
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, като единствен начин за постигане на по-голяма
икономическа

конкурентоспособност,

граждански прогрес в

екологична

Приобщаващ растеж чрез насърчаване на икономика с висока заетост и насърчаване на

ефективност,

социално

сближаване

и

европейските градове, както и гарантиране качеството на живот и

благосъстояние на своите граждани в настоящето и в бъдещето.

Европа 2020, които са намаляване емисиите на парникови газове с поне 20% в сравнение с
нивото от 1990 г. (или с 30%, ако условията го позволят), увеличаването на процента на
възобновяеми енергийни източници в крайното потребление на енергия до 20% и увеличаване с
20% енергийната ефективност, екологичната ефективност на новото устройствено развитие (екоквартали), е необходимо условие, но не е достатъчно.
За да се постигне това, трябва да се премине от ефективността на климатичните системи към
условията на истинската регенерация - зелена, екологична и окръжаващата среда на градове,

2.1. Стратегия „Европа 2020”

които засягат следните аспекти:

Стратегията „Европа 2020‖ признава, че ЕС е изправен пред редица предизвикателства:
икономически

(икономическата

и

финансова

криза,

глобализацията

и

др.),

социални

•

Намаляване необходимостта от транспорт, чрез насърчаване на по-устойчива мобилност

(безработица, социална интеграция, демографската структура, неравенството и др.) и

на ниво град, стимулиране на немоторизиран транспорт, пешеходни и велоалеи и др.;

екологични (изменение на климата, опазване на природните ресурси и др.), твърдейки че "...

•

Подобряване на енергийната ефективност на съществуващите сгради;

трябва да предприемем действия, ако искаме нашето и бъдещите поколения да могат да

•

Подобряване управлението на потоците от енергия и материални ресурси в града

продължат да се радват на високо качество на живот и здраве, устойчивост следвайки

(градски метаболизъм), включително управлението на водния цикъл, отпадъци и др.;

нашето решение на кризата трябва да бъде изграждане на врата към нова икономика. Ние

единствения социален модел на Европа. Ние се нуждаем от стратегия за превръщане на ЕС в
интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика с високи нива на заетост, производителност

•

Насърчаването на възобновяемите енергийни източници и тяхното използване в

градовете;

и социално сближаване.
Стратегията Европа 2020 предлага три взаимно подсилващи се приоритета:
•

Интелигентен растеж чрез изграждане на икономика, основана на знанието и иновациите.

•

Устойчив растеж чрез насърчаване на икономиката, която използва по-ефективно

ресурсите, по-зелена и по-конкурентноспособна.

•

Насърчаване потреблението на екологично чисти местни продукти, за да се съкратят

дългите потребителски вериги и да се спомогне укрепването на местната икономика;
•

Опазването на природните дадености, ресурси, ландшафта, гори, води, селско стопанство

и др., в близост до градската среда;
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•

Разработване на проактивни стратегии за устойчивост за борба с климатичните

изменения.
От

климата и въздействието на демографските промени, които трябва да представляват основните
стратегии във всяка регионална програма за планиране, развитие и действие.

гледна

точка

на

градоустройството,

архитектурното

и

културно-историческо

В съответствие с европейската политика, ОУПО на община Ивайловград е средство за

наследство за щастие днес необходимостта от запазване на културно-историческото наследство

териториално планиране и служи до известна степен като основа за контролиране на влиянието

на града и по-специално архитектурното, се разбира да се запази жива колективната памет,

на икономическите, социални и екологични фактори на територията на общината.

която е характерна за европейския модел на града. Но освен защитата на културното
наследство, чисто от материална гледна точка, често е необходимо да се гарантира нейната
обитаемост и атрактивност, за да се запази наистина живо.

Отговаряйки на тези критерии ОУПО трябва да определи устройство на територията, чрез
интегриране и подсигуряване комбинирането на

действия и инвестиции, които се прилагат в определени територии.

От гледна точка на регионалните и местните власти: Регионалните власти, и поспециално местното ниво трябва да играе решаваща роля в планирането на интегрирана
подкрепа, оценката за регенерация и стратегиите за териториално и селищно устройство, както
на града и останалата част от техните територии, и ефективната защита и използване на
почвените ресурси чрез мерки за планиране, разработване, изпълнение, мониторинг и ползване
на натрупаните знания.
От гледна точка на управлението; за да се гарантира успех при изпълнението на публични

проекти във времето и пространството,

Стратегиите, които трябва да бъдат взети предвид в ОУПО, се конкретизират в две
основни насоки:
•

Подобряване на качеството на живот на жителите;

•

Намаляване на социалния и физически дисбаланс;

2.2. Национална програма за развитие на Република България: България 2020

политики се изисква добро управление, основано на принципите на откритост, участие,

България дефинира стратегическа рамка за изпълнение на Стратегията "Европа 2020"

отчетност, ефективност, съгласуваност и субсидиарност, както и по-ефективно и ефикасно

чрез Националната програма за развитие: "България 2020 г.". Основните предизвикателства,

разпределение на публичните ресурси и увеличаване на прякото участие на гражданите, както и

пред които българската икономика е изправена през следващите години са свързани както с

възможността за оказване на влияние при вземане на решения, като се има предвид, че тяхната

преодоляване на негативните ефекти от глобалната икономическа и финансова криза, така и с

удовлетвореност и благополучие също е ключ към успеха на публичните политики.

преодоляване

Доброто управление е придобило още по-важно значение в сегашната действителност и в
условията на икономическата и финансова криза, като това води до необходимостта от
постигане на максимална оптимизация на ресурси и усилия, чрез сътрудничество и синергия,
многостепенно управление и интегриран подход.
От гледна точка на регионалната координацията, съгласуваността между териториалните
и градски политики е от решаващо значение, защото Европа като териториална единица ще
бъде по-интелигентна, устойчива и социално включена, ако е използвано по-рационално
богатото географско разнообразие и териториален потенциал на всички региони и градове и се
обръща специално внимание на механизмите за многостепенното управление, за да се

на

натрупани

социални

дефицити

и

постигането

на

по-висока

конкурентоспособност на българската икономика. В НПР България 2020 е определена
националната ни визия за икономическото развитие към 2020 г.
2.3. Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода
2012-2022 г.
Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012-2022 г. е основният
документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на
балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на
вътрешнорегионалните и междурегионалните различия в контекста на общоевропейската
политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

гарантира по-голяма съгласуваност на територията с различните секторни политики, както и

НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално развитие, която

между различните нива на управление.

има интегрален характер, дава възможност за координация на секторните политики на

От гледна точка на предизвикателствата пред градската среда, две са най-големите
предизвикателства, пред които ще се изправят европейските градове и региони - изменението на

територията и съдейства за тяхното синхронизиране.

Общ устройствен план на Община Ивайловград
НСРР за периода 2012-2022 застъпва цели, приоритети и специфични цели, допринасящи за
постигането на целите на стратегия „Европа 2020‖ при отчитане на постановките на
―Териториален дневен ред Европа 2020‖ и на Националната програма за развитие ―България
2020‖.

3. Общ устройствен план на община Ивайловград като пространствено
изражение на социалните нужди и на актуалната нормативна рамка за
устройство на територията
3.1. ОУПО, съгласно изискванията на глобализацията.

2.4. Национална концепция за пространствено развитие на Република България (НКПР)
2013-2025 г.

В началото на двадесет и първи век светът се намира в едно относително глобализирано
общество, не само от икономическа гледна точка, но също така от социална и културна.

Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) е дефинирала следните цели, с
които ще бъде синхронизиран ОУПО Ивайловград:
•

Стратегическа Цел 1: „Интегриране в европейското пространство‖ Развитие на

национални и трансгранични транспортни, енергийни, урбанистични, културни и екологични
коридори с оглед постигане на териториална свързаност, сътрудничество и интегриране в
региона и в европейското пространство.

Технологичната промяна, инфраструктурата, транспортът, телекомуникациите, Интернет са
довели до значителни промени в производството, живота, свободното време, териториалната
структура. От структура на територията, основана на възлите и осите, се движат към мрежова
структура
Необходимо е прилагане на гъвкава стратегия, методи и подход на управление и
териториално планиране:


пространствените и социални разделения използвани преди вече се приемат като
остарял метод и се заменят от многофункционална структура;

способстващо за постигане на балансирано териториално развитие и намаляване на



сътрудничество между публичните органи и частния сектор;

неравенствата между централните градски и периферните селски райони;



класическите жилищни функции и стопански дейности вече не се считат за
несъвместими, а точно обратното;

•



активно гражданско участие в процесите на териториалното планиране, като неделима
част от процеса на планиране;

•

Стратегическа Цел 2: ―Полицентрично териториално развитие‖. Укрепване на умерено

полицентрична мрежа от градове-центрове с подобрено качество на градската среда,

Стратегическа Цел 3: ―Пространствена свързаност и достъп до услуги‖. Развитие на

националната техническа и социална инфраструктура за подобряване на пространствената
свързаност на районите и урбанистичните центрове и достъпа до образователни, здравни,

3.2.

социални и културни услуги.
•

Стратегическа Цел 4: ―Съхранено природно и културно наследство‖ Съхраняване и

развитие на националната система от защитени природни и културни ценности за поддържане на

Глобализацията и икономическия растеж допринасят за наличието на важни предимства,
но в същото време създават и редица пречки. Това води до засилване на различията между
добре развитите и слабо развити територии.

биологичното равновесие, пространствената природна и културна идентичност и за интегриране
на техните стойности в съвременния живот.
•

Стратегическа Цел 5: ―Стимулирано развитие на специфични територии‖ Интегрирано

планиране и стимулирано развитие на територии със специфични характеристики (крайбрежни,
планински, гранични и периферни) с оглед съхраняване и ефективно използване на техния
природен, икономически, социален и културен потенциал за развитие.

ОУПО, който предлага един устойчив и интелигентен модел

Управлението и планирането на територията, не бива да остават чужди на този процес и
трябва да използват интегрирани териториални структури не само в пространствено, но и в
социално и функционално отношение.
3.3.

ОУПО, който да създаде конкурентна територия
Наложително е териториалното и устройствено планиране да се разглеждат не само

според новите възможности, които глобалната икономика предоставя, но и така че тези
•

Стратегическа Цел 6: ―Конкурентоспособност чрез зони за растеж и иновации‖

предпоставки да не се отнасят единствено за малка група от територии. Опитът е показал, че

Повишаване на конкурентоспособността на българската територия чрез държавно подкрепени

пазарът генерира богатство, но и в същото време неравенство. Поради това териториалното

зони за растеж и иновации в урбанистичните центрове от високите нива на полицентричния

планиране трябва да се разглежда според нова териториална и методологическа политика, чрез

модел.

която да се постигне основния резултат: подобряване на устойчивостта в културно и
пространствено отношение.

Общ устройствен план на Община Ивайловград
Устройството на територията трябва да се основава на разбирането, че земята е
изчерпаем ресурс и че градовете са единствени, с различна и уникална по вида си
пространствена и функционална структура.
ОУПО трябва да предразполага към социално сближаване, иновативна територия с
ангажимент към знанието и образованието
Устройственото и териториалното планиране трябва да благоприятстват една територия,
в която се наблюдава чувство на принадлежност.

•

Опознаване и регулиране на територията;

•

Интегриране и систематизиране на информацията;

•

Улесняване на интегрирания анализ;

•

Интегриране на заложените цели в териториалното устройство и законово регулиране;

•

Прозрачност на условията за развитието на ОУПО;
4. ОБЩИЯТ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА

3.5.
ОУПО, изработен и проектиран с участието на гражданите и публичните и частните
заинтересовани страни

УРЕДБА

Участието на публични агенти и институции трябва да се превърне в ключов инструмент

ОУПО Ивайловград има като основна крайна цел териториално устройствено

за териториално планиране, тъй като сътрудничеството между институциите е изключително

планиране на цялата територия на Общината, като неговото съдържание и процеси трябва да

важно. Също така трябва да се провокира и желанието на публични и частни агенти да постигнат

съответстват на действащите разпоредби за териториално устройство, като основен нормативен

максимална спойка.

акт е Законът за устройство на територията (Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., посл. изм. и доп.,
бр. 53 от 27.06.2014 г.);

Освен това пазарът се явява като инструмент за регулиране на икономиката, стимулиране
на креативността и продуктивността, но въпреки това не е ефективен инструмент за
организиране на територията. Да се остави дизайнът на територията, на градовете и на селата
на пазара е доказало своята неефективност в дългосрочен план. Устройственото и
териториалното планиране трябва да залага на: пазара, централизиране на пазарните
инициативи в планиран и гъвкав ред.
Поради това устройственото и териториалното планиране изисква ефективно лидерство,
при което се наблюдава координация между публични и частни институции. Сферата на

Въздействие имат не само законите и нормативите, които регулират публичните аспекти,
но и съществуващите териториални планове за регионалното развитие на общинско и
надобщинско ниво, парцеларни планове, за пътища, водоснабдяване, културно наследство и др.,
с които е съобразен и които са включени в ОУПО Ивайловград. По този начин специфична
дейност в процеса на изработване на ОУПО бе идентифицирането на споменатите ограничения
и планове и установяването на пространствените особености на регулация и устройство.
Общия устройствен план е съобразен с изискванията на:

устройственото и териториално планиране трябва да се приема като територия, в която

•

съжителстват активни общества, способни да се организират по начин, по който да постигат

бр. 53 от 27.06.2014 г.);

съгласие, за да придвижват напред общия проект.
3.6.

ОУПО, който използва инструментите на информационни технологии
Във време, в което информационните технологии се превръщат в „социална революция‖,

не могат да не се превърнат и в инструментите и процесите за териториално планиране.
Следователно, разработването на ОУПО от самото начало от етапа на анализ до
неговото управление и регулиране на територията на община Ивайловград следва принципи,
които подхранват този подход, и се използват адекватни технологии, които са прозрачни и

•

Закон за устройство на територията Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., посл. изм. и доп.,

Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове

територии и устройствени зони (Обн., ДВ, бр. 3 от 13.01.2004 г.; посл. изм. бр. 21 от 1.03.2013 г.);
•

Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове

(Обн., ДВ, бр. 57 от 26.06.2001 г.; посл. изм. бр. 56 от 8.07.2014 г..);
•

Наредба № 2 от 2004 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните

системи на урбанизираните територии (Обн., ДВ, бр. 86 от 1.10.2004 г., попр., бр. 93 от
19.10.2004 г.);

позволяват проследяването и наблюдението на процеса на изпълнение.
•
Използваните технология и инструменти допринасят за:

Правилник за планиране на населените места (публикуван в БСА, книжка 7 от 1985 г.)

Общ устройствен план на Община Ивайловград
•

Правила и нормативи за планиране на населените места (Обн. ДВ, бр. 21 от 13.03.1970 и

•

Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

22 от 17.03.1970, посл. изм. бр. 87 от 10.11.1989 г..);

(Обн., ДВ, бр. 34 от 30.04.1991 г.; посл. изм. и доп. бр. 50 от 3.07.2012 г.);

•

Наредба № 1 от 20.01.1994 г. за геозащитна дейност (Обн. ДВ, бр. 12 от 1994 г.);

•

•

Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на

предназначението им (Обн. ДВ, бр. 85 от 6.11.2012 г.)
•

Закон за регионалното развитие (Обн., ДВ, бр. 50 от 2008 г.; посл. доп., бр. 22 от

11.03.2014 г.);
•

Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие, приет с ПМС № 216 от 2008

г. (Обн., ДВ, бр. 80 от 12.09.2008 г.; посл. изм. бр. 97 от 8.11.2013 г.);
•

Закон за туризма ( Обн., ДВ, бр. 30 от 26.03.2013 г., пос л. изм. бр. 40 от 13.05.2014 г.);

•

Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и

заведенията за хранене и развлечения, приета с ПМС № 357 от 2004 г. (Обн. ДВ, бр. 2
от7.05.2005 г.посл. изм. бр. 93 от 24.11.2009 г.);
•

Закон за насърчаване на инвестициите (Обн., ДВ, бр. 97 от 24.10.1997 г., посл. изм., бр. 66

от 26.07.2013 г.);
•

Закон за публично-частното партньорство (Обн., ДВ, бр. 45 от 15.06.2012 г., посл. изм., бр.

15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.);
•

Закон за собствеността (Обн. ДВ. бр.92 от 16.11.1951 г., посл. изм. бр. 105 от 29.12.2011 г

);
•

Закон за държавната собственост (Обн. ДВ. бр.44 от 21.05. 1996г., с посл. изм. бр. 40 от

Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост (Обн., ДВ, бр. 78 от

26.09.2006 г., посл. изм., бр. 15 от 21.02.2014 г.)
•

ДВ. бр.110 от 25.11.1997г., с посл. изм. бр. 80 от 9.10.2009 г.);
•

Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и

земите от горския фонд (Обн. ДВ. бр.29 от 13.03.1998г., посл. изм. бр. 62 от 4.08.2009 г.);
•

Закон за кадастъра и имотния регистър (Обн. ДВ. бр.34 от 25.04.2000г., с посл. изм. и доп.

бр. 49 от 13.06.2014 г.);
•

Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната

карта и кадастралните регистри (Обн., ДВ, бр. 41 от 13.05.2005 г., посл. изм. бр. 82 от 21.10.2011
г.);
•

Закон за интеграция на хората с увреждания (Обн. ДВ. бр.81 от 17.09.2004г., с посл. изм.,

бр. 40 от 13.05.2014 г);
•

Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с ПМС №

343 от 2004 г. (Обн., ДВ, бр. 115 от 30.12.2004 г.; посл. изм. бр. 55 от 4.07.2014 г.);
•

Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в

съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с
увреждания (ДВ, бр. 54 от 14.07.2009 г., доп., бр. 54 от 15.07.2011 г.);
•

Закон за опазване на земеделските земи (Обн., ДВ, бр. 35 от 24.04.1996 г., с посл. изм.,

бр. 66 от 26.07.2013 г.,.);

13.05.2014 г.);
•

Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (Обн.

Закон за общинската собственост (Обн. ДВ. бр.44 от 21.05. 1996г., с посл. изм. бр. 109 от

20.12.2013 г.);
•

Закон за концесиите (Обн. ДВ. бр.36 от 2.05. 2006г. с посл. изм. бр. 66 от 26.07.2013 г.);

•

Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи (Обн. ДВ. бр.17 от

1.03.1991г., с посл. изм. бр. 49 от 13.06.2014 г.);

•

Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, приет с ПМС №

240 от 1996 г. (Обн., ДВ, бр. 84 от 4.10.1996 г., посл изм. и доп. бр. 35 от 8.05.2012 г.);
•

Наредба

за

категоризиране

на

земеделските

земи

при

промяна

на

тяхното

предназначение, приета с ПМС № 261 от 1996 г. (Обн., ДВ, бр. 90 от 24.10.1996 г.,посл. изм. бр.
50 от 1.07.2011 г.);
•

Закон за горите (Обн., ДВ, бр. 19 от 08.03.2011, с посл. изм. бр. 61 от 25.07.2014 г.);

•

Правилник за прилагане на закона за горите (Обн. ДВ бр. 41 от 10.04.1998 г., посл. изм.,

бр. 7 от 21.01.2011 г.);
•

Закон за защитените територии (Обн. ДВ. бр.133 от 11.11.1998г., с посл. изм. бр. 66 от

26.07.2013 г.);

Общ устройствен план на Община Ивайловград
•

Правилник за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по

поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в
горите, земите и водните площи в защитените територии - изключителна държавна собственост
(Обн., ДВ, бр. 49 от 14.06.2005 г.)
•

Наредба за изработване на планове за управление на защитени територии, приета с ПМС

№7/2000г. (Обн., ДВ, бр. 13 от 15.02.2000 г., изм. и доп., бр. 55 от 20.07.2012 г.);
•

Закон за биологичното разнообразие (Обн. ДВ. бр.77 от 9.08.2002г., с посл. изм., бр. 66 от

26.07.2013 г.,);
•

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

•

Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води

(Обн., ДВ, бр. 87 от 30.10.2007 г., посл. изм. бр. 28 от 19.03.2013 г.)
•

Наредба № 2 от 22.03. 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на

водоснабдителни системи (Обн.ДВ, бр. 34 от 19.04.2005 г., изм. и доп., бр. 96 от 7.12.2010 г);
•

Наредба № 7 от 14.11. 2000 г. за условията и реда за заустване на производствени

отпадъчни води в канализационните системи на населените места (Обн.ДВ, бр. 98 от 1.12.2000
г.);
•

Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни

води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови

(Обн., ДВ, бр. 57 от 2.07.2004 г., посл. изм. бр. 94 от 30.11.2012 г.);

източници на замърсяване (Обн., ДВ, бр. 47 от 21.06.2011 г., посл. доп. бр. 44 от 17.05.2013 г.)

•

•

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове,

програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на
защитените зони (Обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., посл. изм. бр. 94 от 30.11.2012 г.);
•

Закон за културното наследство (Обн., ДВ, бр. 19 от 13.03.2009 г.; посл. изм. бр. 66 от

26.07.2013 г.,);
•

Наредба за обхвата, структурата, съдържанието и методологията за изработване на

плановете за опазване и управление на единичните или груповите недвижими културни ценности
(Обн., ДВ, бр.19 от 08.03.2011 г., изм. и доп., бр. 87 от 9.11.2012 г.);
•

Наредба № Н-12 от 21.11.2012 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне

на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и

Наредба № РД-02-20-8 от 17.05.2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на

канализационни системи (Обн., ДВ, бр. 49 от 4.06.2013 г.,)
•

Закон за чистотата на атмосферния въздух (Обн. ДВ. бр.45 от 28.05.1996г., посл. изм. и

доп., бр. 102 от 21.12.2012 г.);
•

Закон за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., посл. изм. бр. 61 от

25.07.2014 г.Обн.);
•

Закон за здравето (Обн. ДВ. бр.70 от 10.08.2004г., посл. изм. бр. 1 от 3.01.2014 г.,);

•

Наредба № 7 от 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките

за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (Обн. ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г.);

подлежащите на вписване обстоятелства в Националния регистър на недвижимите културни

•

ценности (Обн., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., изм. и доп., бр. 11 от 7.02.2014 г.);

на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

•

Закон за опазване на околната среда (Обн., ДВ, бр.41 от 22.05.2007г., посл. изм. бр. 22 от

11.03.2014 г.,);
•

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

(Обн., ДВ, бр. 57 от 2004 г., посл. изм. бр. 94 от 30.11.2012 г.,
•

Закон за водите (Обн. ДВ. бр.67 от 27.07.1999г., посл. изм. бр. 53 от 27.06.2014 г.)

•

Наредба № 3/2000 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и

експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Обн. ДВ, бр. 88 от 27.10.2000 г.);

Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация

(Обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г.,)
•

Закон за подземните богатства (Обн. ДВ. бр.23 от 12.03.1999г., посл. изм.бр. 66 от

26.07.2013 г.);
•

Наредба за Националния геоложки фонд (Обн. ДВ, бр.6 от 21.01.2000г., изм. и доп., бр. 43

от 7.06.2011 г.);
•

Закон за почвите (Обн. ДВ. бр.89 от 6.11.2007г., посл. изм. бр. 66 от 26.07.2013 г.);

•

Наредба № 1 от 20.01.1994 г. за геозащитната дейност (Обн., ДВ, бр. 12 от 08.02.1994 г.);

Общ устройствен план на Община Ивайловград
•

Наредба № 4 от 19.02.2013 г. за защита на горските територии срещу ерозия и порои и

строеж на укрепителни съоръжения (Обн., ДВ, бр. 21 от 1.03.2013 г.);
•

Наредба № 12 от 2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в

Закон за защита от шума в околната среда (Обн. ДВ. бр.74 от 13.09.2005г., посл. изм. бр.

66 от 26.07.2013 г.,);
•

съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура (Обн., ДВ, бр. 63 от
7.08.2009 г.);
•

Наредба № 35 от 30.11.2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и

въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им
инфраструктура (Обн., ДВ, бр. 99 от 14.12.2012 г.)

Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и

погребването и пренасянето на покойници (Обн., ДВ, бр. 36 от 10.05.2011 г.)
•

Наредба № 5 от 23.07. 2009 г. за реда и начина за определяне на размера,

разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните

свлачищни райони (Обн., ДВ, бр. 68 от 3.08.2001 г.);
•

•

•

Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане

и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на

Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти

за шум и към плановете за действие (Обн., ДВ, бр. 70 от 29.08.2006 г.);

топлинна енергия (Обн., ДВ, бр. 68 от 2005 г.; посл. изм. бр. 20 от 7.03.2006 г.);
•

Наредба № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти (Обн., ДВ, бр. 88 от

•

Закон за пътищата (Обн. ДВ. бр.26 от 29.03.2000г., посл. изм. бр. 53 от 27.06.2014 г.);

8.10.2004 г.; посл. изм. бр. 12 от 11.02.2014 г.);

•

Правилник за прилагане на Закона за пътищат (Обн., ДВ, бр. 98 от 1.12.2000 г.; посл. изм.

•

ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на

бр. 60 от 22.07.2014 г.);
•

Наредба № 1 от 26.05. 2000 г. за проектиране на пътища (Обн., ДВ, бр. 47 от 2000 г.; изм.

Норми за проектиране на селскостопански пътища (Публ., БСА, бр. 4 от 1987 г., попр., бр.

Наредба № 33 от 03.11.1999 за обществен превоз на пътници и товари на територията на

Република България (Обн., ДВ, бр. 101 от 23.11.1999 г., посл. доп. бр. 69 от 11.09.2012 г.);
•

Закон за енергетиката (Обн. ДВ. бр.107 от 9,12,2003г., посл. изм. бр. 66 от 26.07.2013 г.);

•

Наредба № 14 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане

и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и
разпределение на електрическа енергия (Обн., ДВ, бр. 53 от 2005 г.; изм. и доп. бр. 73 от
5.09.2006 г.);
•

Закон за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г.; посл. изм. бр. 61 от

25.07.2014 г.,);
•

Наредба

№

21

от 11.05.

2007

г.

за

правилата

за

далекосъобщителни мрежи и съоръжения (Обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.);

изграждане

на

мобилни

Закон за енергията от възобновяеми източници (Обн. ДВ. бр. 35 от 3.05.2011 г., с посл.

изм. бр. 33 от 11.04.2014 г.);
•

7 от 1987 г.);
•

природен газ (Обн., ДВ, бр. 107 от 7.12.2004 г., посл. изм. бр. 30 от 1.04.2014 г.);
•

и доп., бр. 102 от 2005 г.)
•

Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и

Закон за административно-териториалното устройство на република България (Обн., ДВ,

бр. 63 от 14.07.1995 г.; посл. изм. бр. 19 от 5.03.2014 г..);
•

Заповед № РД-02-14-2021 от 14 август 2012 г. на министъра на регионалното развитие и

благоустройството за определяне на критерии и показатели за категоризиране на общините,
кметствата, районите и населените места в Република България (Обн. ДВ, бр. 66, 28.08.2012 г.,
неофициален раздел)
•

Закон за местното самоуправление и местната администрация (Обн. ДВ. бр.77 от

17.09.1991г., посл. изм. бр. 53 от 27.06.2014 г.).
Планове и стратегии, с които ще бъде съобразен ОУПО Ивайловград, са:
•

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

•

Национална стратегия за регионално развитие – 2012-2022г.;

•
Национална Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 20142020;

Общ устройствен план на Община Ивайловград
•
г.;

Регионален план за развитие на Южен централен район от ниво 2 за периода 2014-2020

•

Областна стратегия за развитие на област Хасково за периода 2014- 2020 г.

•

Общински план за развитие на Община Ивайловград за периода 2014– 2020г.

4) 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.
5.4.Изготвянето и съставянето на документа, в съответствие с методологията на
техническото предложение, одобрено в договора

•
Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Ивайловград
2014-2020г.
•

Други нормативни и стратегически документи, имащи отношение към ОУПО

5. ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ – ОУПО ИВАИЛОВГРАД

Един от основните проблеми, който прави изключително сложно и трудно изготвянето на
един проект за ОУПО, е количеството информация, която трябва да бъде съобразена в
различните фази и етапи и взаимовръзките им.
В практиката се е оформила тенденция и се счита за нужно в процеса на изготвяне на

5.1.Териториален обхват
Териториалният обхват на настоящия ОУП се определя съгласно чл. 105, ал.1 от ЗУТ,
като обхваща територията на община Ивайловград, включвайки всички 51 населени места –
административен център и 50 села заедно с техните землища.
5.2.Времеви хоризонт
Времевият хоризонт на общия устройствен план е в рамките на 15-20 години. Според
Заданието за проектиране за община Ивайловград той се определя – до 2035 г.

един ОУПО да се включат и да се преценят всички социални, физически и урбанистични
променливи, които оказват влияние върху разглежданото пространство, чиито регулация и
териториално устройство – на община и на град - са предмет на обществената поръчка.
Въпреки

това

обикновено

в

обработката

на

споменатата

информация

липсва

систематизиране, и в най-добрия случай е ограничена в един незадълбочен преглед на
изискваните

от

Възложителя

аспекти:

демография,

социално-икономически,

услуги,

инфраструктури и др., без цялостна и интегрирана визия, ръководена от целта и задачите на
ОУПО. Цели и задачи, които са ограничават в използването на пространството и поради тази

5.3.Съдържание на проекта
Предварителният проект на ОУПО Ивайловград като обем и съдържание е изработен в

причина имат значително отражение в политиките, стратегиите и проектите, чието измерение
изисква използването на територията за специфични за периода предназначения и условия.

съответствие с чл. 116а на ЗУТ (ДВ, бр.82 от 2012 г), Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове - чл. 15-19. В този смисъл с ОУПО Ивайловград са определени:
1) Териториалното разположение и развитие на основните функционални системи –
обитаване, труд /производство/, обслужване, отдих и туризъм, както и транспорт;

Главната цел на Общия устройствен план на община Ивайловград е в съответствие с
действащата нормативна уредба за устройство на територията и със Заданието за проектиране
за изработване на проект за ОУПО Ивайловград. А тя е „Създаване на оптимална
пространствена и функционална структура на развитие, както и изграждане и комплексно
устройство на града в единство на урбанизираните структури със съществуващите

2) Местоположението и границите на урбанизираните територии, земеделските територии;

природна и антропогенна среда и специфични социално-икономически условия“.

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-

Общият устройствен план на община служи за:
•

Регулиране на определени обществени отношения, свързани със собствеността;

•

Хармонизиране и съгласуване на определени пространствени политики;

•

Установяване на една планова основа на реализирането на различни инвестиционни

охранителни зони, мерки за опазване и превенция опазване, както и изисквания към тяхното
използване и развитие;
3) Разположението на трасетата на транспортната инфраструктура от национално и
общинско равнище;

намерения и инициативи;
•

Създаване на основа за прилагане на заложени в нормативните документи и утвърдени в

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

развитие на община Ивайловград. Той ще определи начинът на устройство на отделните
структурни части на територията, която обхваща, за следващите двадесет години. Съгласно
изискванията на ЗУТ, ОУП ще се съобразява с принципите и политиките в областта на
развитие

на

Европейския

съюз

и

устройствената и функционална структура на територията - предмет на

плана, и преобладаващото предназначение на съставните и структурните й части,

Общият устройствен план /ОУП/ е основа за дългосрочно устойчиво пространствено

пространственото

•

Република

България,

както

и

местоположението и границите на урбанизираните територии, строителните граници,
земеделските територии; горските територии, защитените територии, нарушените
територии за възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено
предназначение;

с

предвижданията на актуалните планови документи от по-горна йерархична степен, като ще

•

държавна и общинска собственост;

представлява по отношение на тях по-пълна, по-подробна и конкретна разработка.

•

Както беше споменато, важно е да се намерят допирните точки между задачите на
общинският план за развитие, интегрирания план за градско възстановяване и развитие и

разположението

на

мрежите

и

съоръженията

на

техническата

инфраструктура на територията на общината и връзките им с териториите на съседните
общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение;

задачите на общия устройствен план. В този смисъл формулираните задачи трябва да
допринесат за реализиране на визията, заложена в ОПР 2014-2020г. и ИПГВР 2014-2020г.

режимът на устройство и опазване на територии с публичен характер -

•

териториите

с

вероятно

разпространение

на

предвидими

природни

бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита;

За постигането на основната цел на ОУПО Ивайловград ще бъдат изпълнени няколко
задачи:

•

териториите

за

активно

прилагане

на

ландшафтноустройствени

мероприятия и естетическо възстановяване и оформяне, в т.ч. териториите за
•

Регулиране в устройствено отношение процесите на по-нататъшната

урбанизация на територията на общината и създавано на пространствени предпоставки за
по-висококачествена и добре устроена среда за обитаване, за незамърсяващи и
енергоефективни производства
•

Прилагане на устройствените принципи за по-нататъшно изграждане и

осигуряване с техническа инфраструктура на жизнената среда в населените места и в
останалите обитавани територии в съответствие със съвременните европейски критерии и
стандарти
•

на паметниците на културно-историческото наследство;
•

правила и нормативи за прилагане на ОУПО;
•

конкретните устройствени режими на урбанизираните, земеделските и

горските територии, и допълнителните режими за нарушените и защитените зони и
терени; в т.ч. на защитни и рекреационни гори, културно-исторически ценности и др.;
границите на териториите с ограничителен режим, подчинен на изисквания, свързани със
сигурността и отбраната на страната, включително охраната и контрола на държавната

Осигуряване

на

възможно

най-добър

баланс

между

частните

и

обществените интереси
•

превантивна устройствена защита и саниране за опазване на характера на ландшафта и

граница;
Необходимо

е

систематизиране

на

процеса

от

първоначалната

обработка

на

Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране на

информацията до формирането на предложенията. Съдържанието на плана трябва да отговаря

стратегическите документи по ЗРР, както и на устройствена база за изработване и

на реалните формулирани нужди в рамката на действащата нормативна уредба и всички фази

актуализация на необходимите подробни устройствени планове за територията

част от проекта на ОУПО да вървят последователно: Анализ, Диагноза, определяне на цели,
предложения за устройство на територията, уточняване на условията, влияещи на нейното

Чрез създаването на плана ще бъдат определени:
•

общата

концепция

пространственото развитие

и

насоки

развитие, управлението и реализирането на тези предложения, определяне на приоритетите и
на

социално-икономическото

и

интегрираните дейности или операции. Всички тези етапи трябва да са подчинени на една обща
интегрирана и интегрираща концепция.
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Предложената систематизация на процеса е възможна чрез Методологическа матрица за
анализ, диагноза прогноза, териториално устройство, управление и реализация.

•

Урбанистичните понятия;

•

Изходните и опорните точки;

•

Обхвата на плана;

•

Процеса на изработване.

Устройствените предложения се съобразяват с дейностите, законовата рамка и с
интегрираните урбанистични операции, които ще бъдат извършени в града.
Матрицата е оформена в кръг с цел ясно да се изрази нуждата от взаимодействие между
групите и елементите, които ги съставляват.
В долния ляв кръг са разположени един под друг двата най-важни аспекта, в които е
ситуирана териториалната и урбанистична дейност. Материалният аспект включва групите и
компонентите, които са важни в сферата на социалната и икономическата култура, която създава
един определен модел на използване на територията. Социалният аспект включва групите и
компонентите, в които намират израз социалните, икономическите и управленски характеристики
в процеса на планиране и устройство. Двата аспекта заедно формират съдържанието на ОУПО
на ниво община и на ниво град.
Матрицата е разделена на шест групи, всяка, от които има по 6 елемента, които трябва да
се включат в етапите за анализ, диагноза, прогноза или формиране на сценарии, устройствени
решения, условия за развитието и реализацията, очертаване на приоритетите и в интегрираните
урбанистични дейности и операции.
Фиг.1. Методологическа матрица
По този начин още от самото начало на обработка на информацията се следва една и
Използването на тази матрица означава предоставяне на едни по-качествени услуги,

съща структура, чрез която се избягва рискът от наслагване на анализа на различните експерти

свързани с изпълнението на поръчката не само на Методологическо ниво, но и когато става

без обща интегрирана визия, което често води до неизчерпателни предложения от различни

въпрос за прозрачност и яснота на процеса за гражданското общество, Подобрява се и

гледни точки и до взимане на решения без преценяване на последствията, ефектите и

качеството навзетите решения в процеса на планиране, развитие, изпълнение и наблюдение на

взаимовръзките между всички елементи, които изграждат днешния териториален модел, който

реализацията.

би трябвало да се следва.

Целта

на

методологическата

матрица

е

представянето

на

систематизирано

и

Тази систематизация допринася за едно по-добро разбиране на процеса, особено при

концептуално хомогенизирано изражение на социопространствените компоненти на територията

общественото включване на граждани и заинтересовани страни, така както и за установяването

на общината и на града, необходими за планирането в съответствие с нормативната уредба. Тя

на ефикасна структура на технологичните способи, които се използват за всеки един етап от

структурира и организира различните селищни компоненти за предоставяне на информация,

изработването на ОУПО. Така групите и елементите от матрицата създават своеобразно

анализ и устройствени предложения. Всяко едно от устройствените предложения за планиране,

ръководство. Това прави възможно във всеки етап на проектиране и в процеса на публичното

управление и реализация трябва да се отнася към концептуалната стратегия на плана и да бъде

участие,

съобразено с:

заинтересовани страни и граждани да имат възможността да действат и да дават предложения с

отговорните

управляващи,

представители

на

администрацията,

експерти,
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еднакви съображения, техните мнения и решения да се ръководят от една и съща структура.

•

инфраструктура;

Това ще позволи документа на ОУПО да се структурира и обоснове чрез тези групи и елементи и
да се гарантиран по-голяма обвързаност и в същото време по-голяма прозрачност на взетите
решения.

•

Установяване на границите на градското развитие във връзка със съществуващите
ресурси и инфраструктури;

Имайки приложената графика на матрицата, описаното в следващия параграф представлява
само описание на основните обекти част от всяка група, изложени с цел да се мотивира и
обоснове взаимовръзката между предложената методология със съдържанието на ОУПО в

Група 4 – Икономическо развитие със следните минимални приоритетни цели:
•

действащата нормативната рамка.

Идентифициране на най-подходящите функции и терени за постигане на едно устойчиво
икономическо развитие;

Група 1 – Околна и културна среда със следните минимални приоритетни цели:
•

Идентифициране на зоните с минимална осигуреност от гледна точка на общинска

•

развитие на общината и града;

Идентифицирането на териториите с нужда от защита и които да бъдат оценени според
техните природни или културни дадености (защитени зони, публична собственост,

Локализиране на вторичните центрове и урбанизираните ядра с потенциал за устойчивото

•

рискове, земеделско производство, археологически резервати, важни ландшафтни форми

Определяне на свободни площи за дейности, които допринасят към устойчивото
икономическо развитие;

и др.);
•

Природни и културни забележителности, засегнати от урбанизацията;

•

Идентифициране на конфликтните зони между природните и културни обекти и

Група 5 –Достъпност, потоци и връзки със следните минимални приоритетни цели:

урбанизираните зони;
•

•

Определяне на свободни площи, необходими за равномерното и взаимообвързано
задоволяване на нуждата от обществено обслужване, зелени площи и публични услуги;

Определяне на зони, където се упражнява натиск върху целостта на ландшафта.

Група 2 – Териториално устройство със следните минимални приоритетни цели:

•

Установяване на условия, които да гарантират мобилността;

•

Връзки между общинското ядро и другите населени места, както и на общината с

•

Определяне на модела на използване на териториите и функционалната им структура;

•

Идентифициране на терените, необходими за постигане на целите;

•

•

Формиране на възможните проблеми, произтичащи от реализацията на големи градски

Група 6 – Общинско управление със следните минимални приоритетни цели:

съседните такива и страната;

проекти;
•

Идентифициране

на

потенциална

на

населените

места

за

допринасяне

към

териториалното равновесие и с цел създаване на населени с места с интегрирано
развитие.
Група 3 – Техническа инфраструктура със следните минимални приоритетни цели:
•

Идентифициране на градската инфраструктура необходима за подпомагането на
реалното градско развитие;

Гарантиране на достъпа до жилища.

•

Определяне на възможностите за създаване на Сдружения за сътрудничество;

•

Създаване на адекватни условия за публично-частни партньорства (ПЧП);

•

Установяване на урбанистична рамка за сътрудничество между населените места.
В последната част от матрицата, дясната колонка, са изброени урбанистичните понятия

взаимообвързани с предложения подход в т.1, както и процесът на цялостното изработване на
плана подчинен на действащата нормативна уредба.
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ОБЩИЯТ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ТЕРИТОРИАЛНО - УСТРОЙСТВЕНО РЕШЕНИЕ ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА

ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА СТРАТЕГИЧЕКО РАЗВИТИЕ.



ВИЗИЯ,

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ, МЕРКИ И ПРОЕКТИ.
6.1 Предмет

свързаността на териториите


Стратегическа цел 2: Подобряване на качеството на живот в Община Ивайловград



Стратегическа цел 3: Стимулиране на местната икономика и открояване на

Както бе споменато община Ивайловград наскоро одобри два стратегически документа за
периода 2014г – 2020г от голямо значение с различен обхват и съдържание. Общински план за
развитие 2014 - 2020, който ще ръководи действията на територията на цялата община в този
период и Интегриран план

за градско възстановяване и развитие за същия период, който

насочва действията си в общинския център в регулационните му граници.
ОУПО Ивайловград е

инструмент за териториално устройствено планиране, чиято

Стратегическа цел 1: Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата и

конкурентните предимства местния бизнес


Стратегическа цел 4: Ефективно управление с широко гражданско участие
Визията и стратегията на ОПР Ивайловград 2014-2020 ще се изпълни чрез следните

стратегически цели на ОУПО:


ОУПО, който да отговаря на предизвикателствата на глобализацията;



ОУПО, който да предложи модел за териториална устойчивост и интелигентност;



ОУПО, който да предложи конкурентна територия с добра бизнес среда;

Дадената ситуация изисква и счита за подходящо ОУПО Ивайловград в мащаб ниво



ОУПО, който да предложи социално сближена територия, с грижа към младите хора;

община да служи като териториален устройствен инструмент, който включва и гарантира



ОУПО, изготвен и разработен съвместно с гражданското участие и заинтересованите

основна цел е определяне на функциите, предназначение и параметрите които позволяват
неговото материализиране. В съответствие със заданието, ОУПО се изготвя на ниво община в
мащаб 1:25000 и ниво общински център в мащаб 1:10000.

пространственото изпълнение на Визията, Стратегическите цели, Приоритетите, Мерките и
заложените в ОПР 2014-2020 проекти. По подобен начин на териториално градско ниво е удачно
и необходимо ОУПО Ивайловград да включва и осигурява на пространствено ниво Визията,
Стратегическите Цели, Приоритетите, мерките и заложените в ИПГВР 2014-2020 проекти в
рамките на общинския център.
6.2 . Визия, стратегически цели, приоритети, мерки и проекти от ОПР териториално
отразени в Общия устройствен план на общината на нивото на цялата територия на
общината.
Разработен и приет е Общинският план за развитие (ОПР) на Община Ивайловград за
периода 2014-2020. ОПР обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на
местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, насочени към общия стремеж за повисок стандарт и доходи на хората в община Ивайловград, по-добра жизнена среда и качество
на живот. Визията за цялата територия на общината е формулирана по следния начин:
„Община Ивайловград е интегрирано пространство за устойчиво развитие, основано
на оптималното съчетаване на съществуващите културни и природни дадености, насочено
към повишаване на качеството на живот“
На тази основа Общинският план за развитие поставя следните стратегически цели:

страни;


ОУПО, който да внедри лесни индикатори, обвързани с технологичната система, която
да гарантира неговото изпълнение и наблюдение.

Стратегическите цели, с които ОУПО трябва да бъде разработен, следва да насочат
управленски

решения,

регулаторната

рамка,

приоритетите

за

развитие,

включващо

териториална и селищна реализируемост на действията и проектите.
ОУП ще се реализира чрез изработването и прилагането на нови и актуализирани общи и
секторни стратегически планове и програми на общината

и региона

с краткосрочен и

средносрочен характер. Същевременно ще бъде ясна устройствена база за изработване и
актуализация на необходимите подробни устройствени планове за територията. По този начин
той ще създаде пространствени предпоставки за подобряване на начина на живот и за
реализация

на

приоритетните

инвестиционни

инициативи

и

дейности

за

социално-

икономическото развитие на общината.
Специфични цели - мерки – проекти които за всеки приоритет е заложен в ОУПО и отразен
пространсвено, като негова цел, които са показани в следната таблица:

Общ устройствен план на Община Ивайловград
Таб.1. ПРИОРИТЕТ 1: Изграждане и обновяване на инфраструктурата за интегрирано
пространствено развитие и опазване на околната среда.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
Изграждане и
подобряване на
техническата
инфраструктура

МЕРКИ
M 1.1.1. Разширяване и
модернизация на
местната транспортна
инфраструктура - пътна
мрежа, публичен
транспорт

ПРОЕКТИ
- Обновяване на уличната мрежа във
всички населени места в Община
Ивайловград;
- Подобряване на експлоатационното
състояние и нивото на изграденост на
общинската пътна мрежа;

1.4. Опазване на
околната среда,
превенция на
природни рискове и
климатична сигурност

M 1.4.1. Подобряване на водоснабдяването
и
канализацията

-

- Изграждане на велоалеи между и в
населените места за осигуряване на
бърза,
безопасна,
евтина
и
екологична връзка между тях.
- Изграждане
спирки.

Изграждане и
подобряване на
социалната
инфраструктура

M 1.2.1. Подобряване на
състоянието и МТБ на
образователната,
здравната, социалната,
културната
инфраструктура в
общината

-

-

Интегрирано
пространствено
развитие на
територията

M 1.3.1. Преодоляване
на териториалния и
икономическия
дисбаланс

-

на

нови

-

автобусни

Ремонт
и
подобряване
на
материалната
база
и
оборудването
в
училищата,
детските градини и детските ясли
Ремонт и обновяване на
оборудването на здравните
заведения
Създаване на хоспис
Подобряване
на
МТБ
на
социалните заведения
Ремонт на дом за възрастни хора
Изграждане,
реконструкция
и
обновяване
на
културната
инфраструктура
Ремонт
и
подобряване
на
материалната база на читалищни
сгради;
Реконструкция и модернизиране
на библиотеките
достъп на хора с увреждания до
обществени сгради
Обновяване и поддържане на
гробищните паркове
Създаване на нови връзки град –
село
Подобряване инфраструктурата в
кметствата
Осигуряване
на
градоустройствена
основа
за
предоставяне
на
терени
на
потенциални инвеститори

M 1.4.2. Рационално
управление и ползване
на водните ресурси и
пречистване на
отпадните води,
отделяни от бита и
промишлеността

M 1.4.3. Подобряване на
енергийната
ефективност и
въвеждането
използване на ВЕИ

Подобряване на транспортните
връзки
Изграждане на центрове за отдих
развитие на нови производствени
зони;
Рехабилитация
на
водопроводната
мрежа
за
намаляване на загубите на вода,
изграждане на нова водопроводна
мрежа
в
населените
места
включително и проект
Реконструкция и подновяване на
съществуващата канализационна
мрежа в населените места
Проектиране и изграждане на
водоизточници и водопроводна
мрежа

-

Реконструкция
на
действащи
локални
пречиствателни
съоръжения и изграждане на нови

-

Проектиране и реконструкция на
главни водопроводни клонове,
съгласно одобрения идеен проект
за
реконструкция
на
водопроводната мрежа;

-

Монтиране
на
измервателни
устройства на водоизточниците за
водопроводнатамрежа в селата
собственост на общината

-

Проектиране и изграждане на нови
водоизточници
в
населените
места

-

Пълноценно използване ресурсите
на язовир „Ивайловград‖
Въвеждане на мерки за енергийна
ефективност
на
обществени
сгради
–
продължаване
на
програмата
за
саниране
на
големите
обществени
сгради
преидмно над 1000 m2
Изработване,
приемане
на
общинска програма за обновяване
на
многофамилните
жилища,
включително с топлинна изолация
и подкрепа на жителите за участие

-

-

Общ устройствен план на Община Ивайловград
в нея;
-

-

M1.4.4. Подобряване
управлението на
битовите и строителни
отпадъците чрез
предотвратяване или
ограничаване на
тяхното вредно
въздействие върху
човешкото здраве и
околната среда

M 1.4.5. Опазване и
популяризиране на
биоразнообразието

Внедряване
на
модели
за
ползване
на
алтернативни
източници
на
енергия
в
общинските сгради
Стимулиране въвеждането на ВЕИ
в частния сектор

- Изграждане на регионална система
за управление на отпадъците за
твърди битови
отпадъци (ТБО),
отговарящо
на
нормативните
изисквания
и
система
за
предварително третиране на битови
отпадъци
Изграждане
на
обществен
събирателен център за предаване на
разделно събрани отпадъци от
домакинствата
- Изграждане на съоръжение за
предварително
третиране
на
строителни отпадъци за премахване
на
регламентирани
сметища
и
предприемане на мерки за повторно
замърсяване.
- Изграждане и поддържане на база
данни за защитни територии в
рамките на общината.
- Въвеждане на системност в
провеждането на основните дейности
по поддържане на зелената система
- Подобряване на информираността и
повишаване
активността
на
обществото
за
опазване
на
биологичното разнообразие;
- Създаване на условия за поефективно обучение за запазване на
биологичното разнообразие.

M 1.4.6. Развитие на
зелената система на
общината и
възстановяване и
опазване на зелените
площи в населените
места и междублоковите
пространства на
кварталите

Поддържане и актуализиране на
регистър на зелените площи на
територията на общината
- Въвеждане на системност в
провеждането на основните дейности
по поддържане на зелената система:
внасяне на нова дървесна и храстова
растителност и др.
- Изграждане на нови съвременни
поливни инсталации

M 1.4.7. Повишаване на
информираността и
екологичната култура на
населението

- Поддържане на Интернет-страница
на Община Ивайловград, посветена
на актуална информация за околната
среда;
- Информиране на населението за
състоянието на околната среда
съгласно изискванията на Закона за
опазване на околната среда;
- Участие на обществеността в
обществени
обсъждания
на
инвестиционните предложения за
изграждане на нови обекти.

- Организиране и осъществяване на
кампанийни акции за почистване и
озеленяване на населените места в
общината;
Таб.2. ПРИОРИТЕТ 2.
Развитие на човешките ресурси и подобряване достъпа до
заетост и качествени работни места
СПЕЦИФИЧНИ
ЦЕЛИ
Подобряване
качеството на
образованието и
създаване на
благоприятна
среда за
реализация на
младото
поколение

МЕРКИ

ПРОЕКТИ

M 2.1.6 Насърчаване
участието на младите хора
в живота на общината.

подобряване
и
активизиране
на
физическото възпитание и спорта в
училищата,
чрез
модернизация
на
спортните съоръжения, подобряване на
качеството
на
съществуващата
и
разширяване на училищната спортна база,
публично-частни
партньорства
при
ползване на спортните обекти и др

Осигуряване на
M 2.2.1: Подобряване
висококачествени качеството на социалните
услуги и създаване на нови
социални и
здравни услуги
за повишаване
качеството на
живот

- Оценка на потребностите от определени
видове социални услуги и оценка по
отношение на нуждаещите се целеви групи
на територията на общината;
- Създаване на нови социални услуги,
насочени към предоставяне на дневна
грижа за децата, свързана с превенция от
изоставяне, превенция на насилието и

Общ устройствен план на Община Ивайловград
отпадането от училище
- Създаване на социални
резидентен тип;

услуги

- Увеличаване на капацитета на услугите в
общността.
Целенасочено
въздействие
върху
предотвратяване
отпадането от
пазара на труда

M 2.3.1: Обучение и
квалификация на
възрастни, на трайно
безработни и на други лица
от групите в неравностойно
положение на пазара на
труда и провеждане на
активна политика в пазара
на труда
M 2.3.2: Превенция на
младежката и
дългосрочната
безработица

-Изграждане на трасе за моторни и
автомобилни състезания

от

- Провеждане на активна общинска
политика в пазара на труда, ориентирана
към заетост на рисковите групи и на
групите в неравностойно положение по
отношение на достъпа до заетост

Таб.3. ПРИОРИТЕТ 3.

Повишаване конкурентноспособността на местната икономика

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
Балансирано развитие на
традиционни отрасли

МЕРКИ
M 3.1.1:Развитие на
селското стопанство

Осигуряване на необходимите ресурси за
обучение
и
квалификация
и
преквалификация на възрастни, на трайно
безработни и на други лица от групите в
неравностойно положение на пазара на
труда

Подобряване
качеството на
работните места

M 2.4.1. Привеждане на
условията на труд на
работното място в
съответствие с нормите и
изискванията на
законодателството по
безопасност и здраве при
работа и подобряване на
професионалния и
здравния статус на
работната сила.

- модернизация и/или реконструкция,
обезопасяването на съществуващи обекти
(изграждане на парапети, конструкции,
устройства за достъп до определени
помещения, с цел обезопасяване на
хората, които работят в тях, изграждане на
вентилационна и/или климатична система,
свързана с безопасни и здравословни
условия на труд

Отдих и
развитие на
спорта

M 2.5.1: Развитие на спорта

- Проектиране и изграждане на детски
площадки, възстановяване и модернизация
на съществуващите спортни съоръжения;

- Разработване на
програми
за
биологично производство по култури;
- Подкрепа за развитие на лозарството
Подкрепа
за
развитие
на
животновъдството
M 3.1.2.
Подобряване на
интеграционните
връзки между
производители,
преработватели и
търговци на
селскостопанска
продукция

-Организиране на спортни празници за
насърчаване изявата на младежи (Спортна
панорама, Меджународен футболен турнир
за деца).
M 2.5.2: Създаване на
условия за отдих

- Изграждане на еко-селище на
територията на Община Ивайловград
- Изграждане на спортна и туристическа
база на язовир Ивайловград;

ПРОЕКТИ
Подкрепа
за
разширяване
на
биологичното
земеделие
и
производство;
Доизграждане
на
необходимата
инфраструктура
Подкрепа
за
превръщане
на
земеделските стопанства в пазарни и
икономически жизнеспособни;

M 3.1.3:
Стимулиране
развитието на
биоземеделие

- Усвояване на изоставени земи и
увеличаване на средния размер на
обработваемите участъци
- Подобряване на интеграционните
връзки
между
производители,
преработватели
и
търговци
на
селскостопанска
продукция,
чрез
изграждане на съвременни бази за
съхраняване
и
търговия
на
селскостопанска продукция
- Създаване на локален пазар/тържище
за изкупуване и съхраняване на
селскостопанската
продукция
(от
животински и растителен произход);
- Изграждане на местен агро-инфоцентър за подпомагане на частните
земеделски стопани
- Възстановяване на системата от
напоителни
канали
и
хидромелиоративни
съоръжения
и
използване на наличния ресурс за
увеличаване на трайните насаждения,
зеленчукопроизводството
и
животновъдството, възстановяване на
бубарство и създаване на насаждения с
култивирани билки
- Изготвяне на Стратегия за развитие на
устойчиво
земеделие
в
община
Ивайловград, където да се направи
анализ и оценка на текущата ситуация и

Общ устройствен план на Община Ивайловград
да се разработи стратегическа рамка за
развитието на устойчиво земеделие на
база на местните ресурси
Опазване
и M 4.3.1: Опазване и
социализиране на популяризиране на
природното
и културното
наследство
културно
богатство
на
общината

Подкрепа за повишаване
на
конкурентоспособността
на местния бизнес

M 3.1.4 Подпомагане
предоставянето на
бизнес услуги,
свързани със
стартиране на нов
бизнес и/или
създаването на нови
работни места

- Оказване на съдействие за изграждане
на необходимата инфраструктура
Популяризиране
на
данъчните
преференции и облекчения, които могат
да се ползват при наемане на лица от
определени рискови групи на пазара на
труда;

M 3.1.5:. Създаване
на ПЧП и
инициативи за
икономическо
развитие
M 3.1.6: Развитие на
изследователски
дейност,
технологично
развитие и
иновациите в
общината

- Създаване и развитие на ПЧП за
съвместно участие в проекти за
икономическо развитие.
.
- Даване на преференции за изграждане
на
високотехнологични
звена
и
предприятия;

Таб.4. ПРИОРИТЕТ 4: Използване на местния природен и културно-исторически потенциал
за развитие на туризма.
СПЕЦИФИЧНИ
ЦЕЛИ
Балансирано
развитие на
туристическия
продукт по цялата
верига на
туристическото
обслужване

- Развитие на алтернативни форми на туризъм.

МЕРКИ
M 4.1.1: Развитие на
различните форми на
туризъм – еко,
планински, ловен и
риболовен, културен,
конгресен, бизнес,
селски и религиозен

ПРОЕКТИ
- Създаване, реновиране и поддържане на
туристическата инфраструктура;
- Създаване и поддържане на специализиране
туристическа инфраструктура;

Таб.5. ПРИОРИТЕТ 5. Добро управление в полза на местната общност и бизнеса
СПЕЦИФИЧНИ
ЦЕЛИ

МЕРКИ

ПРОЕКТИ

Достъп
до M 5.3.1.
качествени
Разработване на
обществени
ОУП и ПУП на град
услуги
Ивайловград
M 5.3.2.
Разработване на
подробни
устройствени
планове на районите
с установени
находища на мрамор
и гнайс, необходими
за изграждането на
пътна мрежа за
транспортирането на
добитите материали
M5.3.4.
Актуализиране и
разработване на
нови планове за
управление на
защитени територии
в рамките на
Община
Ивайловград
6.3 Визия, стратегически цели, приоритети, мерки и проекти от ИПГВР териториално

- Създаване на туристически културно –
информационен център;
- Създаване на база данни за региона с
подробна информация за ресурсите, атракциите
и възможностите за алтернативен туризъм в
общината;

- Опазване, реставриране и социализиране на
паметниците на културата на територията на
общината

отразени в Детайла на Общия устройствен план на общината - общинския център.
През 2014г. бе одобрен ИПГВР на гр. Ивайловград с визия, съобразена с тази от ОПР.
Залегналата Визия за развитие 2020 г. в ИПГВР на гр. Ивайловград е формулирана по следния
начин:

Общ устройствен план на Община Ивайловград
„Съвременен

град,

предлагащ

незабравими

туристически

изживявания,

биологично земеделие и пълноценен живот на своите граждани!”

ПРИОРИТЕТ 3: Превенция на риска с инвестиционен приоритет:


Стратегии и приоритети, които да доведат до изпълнение, подобрение и удовлетворение

специфични рискове, осигуряване на устойчивост на бедствия и развитие на

на проблемите и възможностите на гр. Ивайловград, са много по вид и разнородност. Задачата е
да бъдат изведени тези стратегически цели и последователност, които да отговарят максимално
на гражданското участие, програмите за развитие от различно ниво и да определят Обща
Стратегия на ИПГВР, която като резултат да конкретизира специфичните цели, мерки и проекти

Инвестиционен приоритет 1: Насърчаване на инвестициите за справяне със
системи за управление на бедствията.

ПРИОРИТЕТ 4:Институционална устойчивост с инвестиционен приоритет:


във хоризонт 2014-2020. В рамките на ИПГВР са идентифицирани приоритетите на града и

Инвестиционен приоритет 1: Укрепване и повишаване на административния
капацитет.

проектите за тяхното интегрирано развитие и това ще са проектите , за които е осигурено
финансиране от новата оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.‖, както и по
останалите Европейски и Национални програми.
Стратегическата рамка, съобразно наличните ресурси, обхват на икономическата

Стратегията за развитие в контекста на ИПГВР и ОПР, следвайки Визията 2020, трябва
насочи вниманието към:


Подобряване на характеристиките на гр.Ивайловград - по-оживено и попривлекателно място за жители и посетители. Подобряване на публичните

устойчивост и реализируемост за оценка на синергичните ефекти в градската среда, трябва да

пространства, средата на обитаване,труд и отдих, обществените услуги и сгради,

се отчетат в следните основни приоритети:

насърчаване на многообразието на функции, които да привличат и концентрират
ПРИОРИТЕТ 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие с инвестиционни приоритети:


Инвестиционен приоритет 1: Енергийната ефективност, интелигентно енергийно

активност на населението и т.н.;


управление и използването на енергия от възобновяеми източници в публични

Подобряване на центъра на града и останалите населени места, където се
концентрират всички услуги и обекти – културни, търговски и исторически;

инфраструктури, включително в публични сгради и в жилищния сектор


Инвестиционен приоритет 2: Действия за подобряване на градската среда;



Инвестиционен приоритет 3: Инвестиции в образованието, уменията и ученето през
целия живот ;



Подобряване на съществуващи индустриалните терени за предоставяне на
възможности за развитие на нови дейности;



Подобряване на елементите на градския дизайн, техническата инфраструктура и
качество на жилищата;

Инвестиционен приоритет 4: Насърчаване на социалното включване чрез подобрен
достъп до социални, културни и рекреационни услуги и преминаване от
институционални услуги към услуги в общността.





Инвестиционен приоритет 5: Подобряване на икономическата активност, чрез
създаване на зона с потенциал за икономическо развитие.



Насърчаване на обществения транспорт и немоторизиран транспорт;



Подобряване на градските инфраструктурни услуги;



Насърчаване изграждането на зелените оси, подобряване на съществуващите и
създаване на нови;

ПРИОРИТЕТ 2: Развитие на устойчив туристически продукт с инвестиционен приоритет:
Това са част от стратегическите цели, с които ОУПО трябва да бъде съобразен и следва


Инвестиционен приоритет 1: Консервация, опазване, популяризиране и развитие на

да се насочат управленски решения, регулаторна рамка, приоритети и развитие, включващо

природното и културното наследство.

териториална и селищна реализируемост на действията и проектите.
Специфични цели - мерки – проекти , която всяка приоритетна ос предвижда са пространствено
отразени в ОУП, отбелязани по долу:

Общ устройствен план на Община Ивайловград
ГРУПА ПРОЕКТИ №1: ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ВНЕДРЯВАНЕ
НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

2.4.2.Обновяване на зелените площи и алейната мрежа в междублоковите пространства и
изграждане на кътове за отдих в Ц3 /ул. „Васил Левски‖; . Изграждане на зона за отдих и

Проект 1.1.: Обновяване и внедряване на мерки за eнергийна ефективност на административна
общинска сграда на ул. "Г. Димитров‖
Проект 1.2.: Обновяване и внедряване на мерки за eнергийна ефективност на държавни
административни сгради

благоустрояване на междублоковите пространства, създаване на цветни алеи и зелени площи на
ул. „Христо Ботев
2.4.3.Обновяване на зелените площи и алейната мрежа в междублоковите пространства и
изграждане на кътове за отдих в Ц4::
2.4.4.Изграждане на детски площадки в Ц1 - в кв. 75, ул. "Х.Димитър" и в кв. 91, ул."Св. Кл.

1.2.1. РУ на МВР;

Охридски";2.4.5.Izgrazhdane en TS3: Kv. SG 6 vs.; en g7 - Str "animal" y la calle "A. Madjarov"..;
diferenciación de las áreas recreativas / césped, parque de la calle. "Armira"

1.2.2.Районен съд;
1.2.3.: РЗИ;

2.4.6.Изграждане на детска площадка и място за отдих ул."Изгрев" в кв. 104, кв. Лъджа;

1.2.4. Поща

2.4.7.Благоустройство и обновяване на локална градина в кв.47, Ц1; в кв.51, Ц1 при
банята;

Проект 1.3. Обновяване и внедряване на мерки за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради

2.5. Ремонт настилки и благоустройство на централен площад

1.3.1. в група Ц1;

2.6. Обновяване на входните пространства на града;

1.3.2. в група Ц3;

2.7. Оформяне на пешеходна зона от края на кв. Дружба до кв.Лъджа; Обособяване на зелени

1.3.3. в група Ц4

площи и детски кът към ул. „Родопи‖ и ул. „Бор‖, подпорна стена и подход към м. „Дупката‖

Проект 1.4. Обновяване и внедряване на мерки за ЕЕ на сградите, рамкиращи ул."Г. Димитров" в
участъка м-у "Л. Каравелов" и "Капитан Петко войвода"; жилищен блок на ул. „Иван Вазов‖№4/ до

2.8. Изграждане на велоалея, свързваща отделните части на града
2.9. Социализация на пространството около манастира св. Св. Константин и Елена – осветление,

тото/

беседка, пейки, чешма; Кв. Лъджа

ГРУПА ПРОЕКТИ №2 : МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА
Проект 2.1. Реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа и изграждане на нова

2.11. Въвеждане на нова система за паркиране и контрол на МПС в централна градска част и

канализационна система и ПСОВ;;
Проект 2.2. Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и обособяване на паркоместа,

обществени и туристически обекти, учебните заведения и домовете на гражданите

Проект 2.3. Реконструкция и изграждане на соларно улично осветление;
Проект 2.4. Възстановяване на съществуващи и изграждане на нови зелени площи, детски
и

тротоари

в

междублоковите

пространства.

Изграждане

на

подходи

и

благоустрояване на вътрешно блоковите пространства
2.4.1.Обновяване на зелените площи и алейната мрежа в междублоковите пространства и
изграждане на кътове за отдих в Ц1/ ул. Иван Вазов‖:

новия квартал.
2.12.Монтиране на видеокамери за охрана и контрол, превенция на сигурността и охрана на

пешеходни алеи и тротоари, създаване на достъпна среда – цялата улична мрежа

съоръжения

2.10. Изграждане на паркинг до музея

2.13.Разработване на цялостна концепция за градската среда : рекламни съоръжения, автобусни
спирки, търговски обекти и пр.
2.14. Благоустрояване на пространството около гробищния парк.
2.15. Благоустрояване на пространството около Общински център за предоставяне на социални
услуги

Общ устройствен план на Община Ивайловград
ГРУПА ПРОЕКТИ №3: СЪЗДАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА

ГРУПА ПРОЕКТИ № 5: ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ОТДИХ И СПОРТ

Проект 3.1. Подобряване и реконструкция на съществуваща или строителство/ на нова

5.1. Реконструкция и обновяване на спортен комплекс и превръщане в съвременен спортен

техническа инфраструктура, свързана с бизнеса в зоната/кв.22-1135,1136,1134,1132,1106/

център - реконструкция на футболен стадион, плувен басейн, изграждане на закрита спортна

Проект 3.2. Преустройство и оборудване на общинска сграда и създаване и функциониране на
‗Агроекологичен център- Ивайловград‘
3.3. Озеленяване, места за отдих, велоалеи, паркинги за велосипеди и автомобили на
работещите в зоната с потенциал за икономическо развитие. Подобряване достъпа за хора с
увреждания до гореспоменатите сгради

инфраструктурата, свързана с инвестициите.
Създаване,

развитие

и

акредитация

въвеждане на ВЕИ за обслужването му
5.2. Изграждане на спортна площадка и място за отдих- УПИ ХХІІІ, кв. 112, кв. Лъджа;
5.3. Изграждане на детска площадка и място за отдих- ул."Изгрев" в кв. 104, кв. Лъджа
5.4. Изграждане на парк за отдих по дължината на реката - зелени площи, пешеходни алеи,

3.5. Изготвяне на оценка за икономическия потенциал на общината …. подобряване

3.7.

зала, съблекални с фитнес и места за зрители; изграждане на улица за достъп до комплекса,

връзки и подходи, велоалея и кътове за отдих;
5.5. Изграждане на пешеходен мост над реката

на

тематично

фокусирана

лаборатория

за

сертифициране,.......типове бенефициенти-Патентно ведомство, агенции и организации на

ГРУПА ПРОЕКТИ №6: ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

бизнеса и други юридически лица, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на

6.1. Преустройство и ремонт на съществуваща сграда на ДГ и отделяне на част за деца с

НИРД и иновации в бизнеса, офиси за технологичен трансфер, клъстери.

увреждания; доставяне на необходимото оборудване за дейността; изграждане на нова ограда и

ГРУПА ПРОЕКТИ №4: ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
4.1. Обновяване и реконструкция на СОУ "Христо Ботев" -Ремонт на ученическия стол; Ремонт
на кино зала и създаване на многофункционална зала.; Доставка на съвреманно оборудване;
Благоустройство на двора на, изграждане на ограда; подпорни стени, външно енергоефективно
осветление и изграждане на спортни площадки; Доставяне и монтаж на необходимото
обороудване за спортните дейности;
4.2. Изграждане на адаптирана архитектурна среда в детски градини и училища, за интегрирано

площадки за игра на двора; Доставка на специализиран автомобил за децата , посещаващи
ДЦДУ..
6.2. Обновяване - ремонт и обзавеждане на Дом за стари хора Обособяване на парково
пространство към Дом за стари хора; Създаване на зона за отдих и зоо-кът. Ремонт на
съществуващата ограда и изграждане на подпорна стена. Обособяване на зона за паркинг.
Спортни съоръжения на открито
6.3. Осигуряване на съвременни социални жилища за най-маргинализираните групи.

обучение на деца и ученици със специални образователни потребности;
4.3.Осигуряване на специализирани уреди и съоръжения за ефективна работа в Дневния център
за деца с увреждания;

6.6. Изграждане на дистанционен спешен медицински център с наличното обзавеждане от
болницата в Ивайловград, за ползване на специализирана квалифицирана лекарска помощ от
МБАЛ в областния център и/или национални СБАЛ чрез надеждна интернет връзка;

4.4. Преустройство на част от бивше училище и ремонт на сградата му за нова ДГ или в нов УПИ

6.12. Ремонт и обновяване на сградата на Домашен социален патронаж; Доставка на

ХVІІІ

оборудване. Доставка на специализиран автомобил за разнасяне на храна.

4.5. Преустройство на бивш УПК "Христо Ботев" в нов Професионален учебен център; доставяне

6.13.Създаване на специализиран кабинет за слухово увредени деца и подготовка на

и монтаж на необходимото обороудване за дейността. Създаване на Информационен

специалисти за работа с такива деца

консултативен център за професионално ориентиране
4.6. Обновяване на сградата на Детския комплекс

Общ устройствен план на Община Ивайловград
ГРУПА ПРОЕКТИ №7: ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА

10.2.Изработване на кадастрална карта в цифров вид по ЗКИР за Ивайловград и общината

7.1. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност, оборудане и обзавеждане на

10.3. Изработване на ОУП за Ивайловград и общината

Народно читалище „Пробуда― и кино салон -кв. 73, Ц1 и клона му в кв. „Лъджа "

10.7 Разработване на Географска информационна система за управление на собствеността на

7.2. Създаване на градска галерия за популяризиране на местни художници, чрез преустройство
на помещения в Етнографска къща-музей „Мирчо Паскалев‖. Създаване на нови експозициидоставка и оборудване на нови витирини; Ново осветление и озвучаване на залите,
дигитализиране на фондовете;

Община Ивайловград - компютърен модел на активите на общината;

7.
ИЗИСКВАНИЯТА И ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА
ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И КМЕТОВЕТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В
ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

7.3. Обновяване и внедряване на мерки за ЕЕ в сградата на общински исторически музей.
Преустройство на тавански помещения за нови фондохранилища. Преустройство на помещения
и създаване на лаборатория и реставрационно аталие

В процес на изготвяне на ОУПО Ивайловград, бяха проведени работни срещи с
представители на населените места – кметове и кметски наместници, експерти и служители на
публичната администрация пряко заинтересовани и ангажирани с проектната задача.

7.4. Обновяване и внедряване на мерки за ЕЕ в сградата на Етнографска къща-музей „Мирчо

На срещата присъстваха близо 70% от представителите на местната власт, като бяха

Паскалев‖

запознати от екипа с нормативната рамка на плана, неговите цели,
7.5. Обновяване и внедряване на мерки за ЕЕ в сградата на Етнографска къща музей
„Мутафчиевата къща‖

период на действие и

влиянието му върху териториалното развитие на община Ивайловград.
Основни възможности за развитие са синтезирани в следната таблица 6.:

7.6.Изграждане на открита сцена и създаване на зона за провеждане на фестивали, Доставка на
№

необходимото оборудване- озвучаване, осветление.

Населено място

Кмет

Предложение

1

Славеево

Емил Асенов

Откриване на шивашки цех. Цех за обработка на
плодове и зеленчуци. Изграждане на спортна
площадка

2

Черни рид

Стела Бонева

Развитие на земеделие и добив на гнайс.

3

Горноселци

Стела Бонева

Развитие на животновъдство и селски туризъм

4

Долноселци

Стела Бонева

Животновъдство

ГРУПА ПРОЕКТИ №8: ОПАЗВАНЕ, ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРИРОДНОТО И
КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
8.1. Обновяване, внедряване на мерки за ЕЕ, оборудване и обзавеждане за модернизиране на
експозицията на музей
8.2. Обновяване на околното пространство на православните храмове.
ГРУПА ПРОЕКТИ №9: ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ НА БЕДСТВИЯ, УКРЕПВАНЕ И
5

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ПРОЯВИ НА СВЛАЧИЩА

Попско
6

Конници

като част от градския парк;

7

Пашкул

9.2. Създаване на общински център за мониторинг и превенция на горски пожари- старата

8

Бубино

пожарна

9

Черничино

10

Планинец,
Соколенци,
Брусино,
Сборино,

9.1. Корекция за предотвратяване на наводнения и свлачища с укрепване на бреговете на реката

ГРУПА

ПРОЕКТИ

№10:

ПОВИШАВАНЕ

НА

АДМИНИСТРАТИВНИЯ

КАПАЦИТЕТ

ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА

И

Ахмед Мустафа
Юсеин

Земеделие и ловен туризъм

Ахмед Мустафа
Юсеин
Ахмед Мустафа
Юсеин
Ахмед Мустафа
Юсеин
Ахмед Мустафа
Юсеин

Животновъдство и земеделие

Шенол Барси Змер

Животновъдство, земеделие и на добив за гнайс

Животновъдство и земеделие
Животновъдство и ловен туризъм
Животновъдство и ловен туризъм

Общ устройствен план на Община Ивайловград

11

12

Карловско,
Глумово,Чучулига,
Свирачи
Свирачи

Средина

Приложение

13

14

Камилски дол

Драбишна

Димитрова
Пехливанска

Димитрова
Пехливанска

Казак

Саби Бонев

Земеделие

20

Розино

Саби Бонев

Земеделие и животновъдство

21

Ботурче

Саби Бонев

Животновъдство и откриване на кариера

22

Плевун

Таня Пертова

Туризъм, биопроизводство, земеделие и
животновъдство

23

Кобилино

Таня Пертова

Животновъдство, добив на гнайс, земеделие

24

Костилково

Таня Пертова

Туризъм, животновъдство и земеделие

25

Белополяне

Фанка Асенова
Черганова

Земеделие, животновъдство, лов и риболов

26

Хухла и Ламбух

Петър Димитров
Кондузов

Животновъдство, земеделие, туризъм, спортен
риболов, добив на гнайс и Еко производство

27

Покрован

Георги Димитров

Земеделие, животновъдство - овце, кози, овощни
дървета, добив на гнайс, поддръжка и захранване на
язовирите за риболов

28

Кондово

Красимир Димитров
Кьосев

Селски туризъм в предвид Меандрите в близост до
р. Бяла Река и село Железари. Цех за обработка на
плодове и зеленчуци. Развитие на животновъдството
и производството на плодове.

Животновъдство, земеделие

Общинската сграда
да отреди в шивашки
цех, пакетиране на
ядки, сладкарски цех..

Бившата сграда на детската градина да се превърне
в дом за възрастни хора, социален патронаж и
социални грижи

Иван Гергински

Добив на гнайс и изрязване на мрамор, добив на
гнайс, животновъдство, земеделие, развитие на
селски туризъм, социален патронаж за възрастните
хора.

Василка Николова
Стамболова

19

Животновъдство, земеделие, лозя и производство на
тютюн и откриване на шивашки цех.

Земеделие, животновъдство, търговия, производство
на зеленчуци, селски туризъм, дом за възрастни
хора, социален патронаж, шивашки цех

15

Луково, Меден
Дол

Христина Асенова

Туризъм, земеделие, лов и риболов

16

Мандрица

Христо Костадинов

Туризъм, животновъдство и кариера за пясък

8. АНАЛИЗ И ДИАГНОЗА НА НИВО ОБЩИНА И ГРАД
17

Гугутка

Саби Бонев

Земеделие, животновъдство, туризъм, лов и риболов

8.1. ТЕРИТОРИАЛЕН КОНТЕКСТ – РЕГИОНАЛЕН АНАЛИЗ
8..1.

18

Бял Градец

Саби Бонев

Земеделие и животновъдство



Южен централен район в контекста на България
Административно-териториална структура

Общ устройствен план на Община Ивайловград
Южният централен район за планиране е разположен в южната част на Република
България. Районът обхваща западната половина на Горнотракийската низина, южната част на
Централна Стара планина, част от Средна гора, подбалканските полета и голяма част от
Родопите. На север граничи със Северния централен район за планиране; на изток
граничи с Югоизточния район за планиране, на запад – с Югозападния район за планиране и на
юг – с Република Гърция и Република Турция. На територията му са разположени пет области –
Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково и Кърджали. Областни центрове са едноименните
градове. Общо в района има 57 общини и 1305 населени места.
Площта на района е 22 365.1 км² или 20.1% от територията на страната. По площ Южният
централен район е на първо място по големина от всички райони за планиране в България.


Демографска характеристика

Населението по актуални данни на НСИ към 31.12.2012 г. е 1 462 252 души, отговарящо
на 20.08% от населението на страната, с което районът се нарежда на второ място в България
след Югозападен район. С най-голям брой население в рамките на района се откроява област
Пловдив – 678 818 души, а с най-малък – област Смолян – 118 778 души.
Гъстотата на населението е 65.3 д/км², малко по-ниска от средната за страната, която е
65.6%. С най-висока гъстота на населението е област Пловдив – 113.6 д/ км², която е много над
средната за страната. По показатели за общо демографско развитие Южен централен район се
доближава до средните стойности за страната и негативните тенденции имат сравнително
умерен характер. Населението на всички градове (с изключение на Джебел) намалява в периода
2000 – 2010г. Южният централен район в много голяма степен покрива средните стойности на
демографската ситуация в Република България.Населението е неравномерно разпределено
върху територията, като най-слабо населени са планинските и периферни области и общини по
границата с Република Гърция. Възрастовата структура на населението е от регресивен тип.
Намалява трудоспособното и репродуктивното население на района. Съществуват известни
вътрешно регионални различия, които не са силно изразени, както вътрешно областните такива,
характерни за области Пловдив, Хасково и Пазарджик. Демографската ситуация е относително
благоприятна в област Кърджали, където възрастовата структура на населението е най-добрата
в района и естественият прираст е най-близо до позитивните стойности. Налице е концентрация
на население от турската етническа група в област Кърджали и отделни общини в останалите
области на района.


Степен на урбанизация

Южен централен район е статистически район от ниво NUTS 2. Степента на урбанизация
(градското население) е 66,9%, при средна стойност за страната 72,9%, като районът се нарежда
в групата на районите с по-слаба урбанизираност. На територията на района има 54 градски
центъра (най-много от всички райони), но само 9 от тях са с население над 20 хил.души. Найголемият град на територията на района е град Пловдив (втори по големина в страната) с
население 339 077 д., Има четири средни града над 30 хил. д., центрове на области – Хасково –
75 336 д., Пазарджик – 71 174 д., Кърджали – 43 670 д., и Смолян – 30 068 д. Има още четири
града над 20 хил.д., които допълват и балансират областните центрове – Асеновград (50 317д.),
Димитровград ( 37 816д.), Карлово (22 853 д.), Велинград (22 316д.).

фиг.2 Площ,население и брой населени места в Южен централен район


Заетост

Средният коефициент на безработица на населението през 2011 г. в района е 12.8%, повисок от средния за страната (11.2%). Средният коефициент на заетост на населението на 15 -64
навършени години за 2011 г. е 55.8%, под средния за страната (58.5%).


Икономическо развитие

Икономическото развитие на Южния централен район е сравнително стабилно. В него
преобладава приносът на сектора на услугите с дял от 54.1 % в регионалната БДС (НСИ, 2010
г.), с над 10 процентни пункта по-нисък от средния дял за страната 65.6 %. Индустриалният
сектор има важно значение и принос към регионалната (и националната) икономика с дял от 38.1
% при средно ниво за страната 29.4 %. В аграрния сектор се формира 7.8 % от БДС за района,
което представлява значително по-високо ниво от средното за страната 4.9 %. Развитието на
туризма в района има все по-голямо значение за икономиката и заетостта.
Средната стойност на БВП на човек за 2009 г. е 6 256 лв. при среден показател за
страната 9 007 лв., но това е само 31.0 % от средния БВП за регионите на ЕС-27. Южният
централен район има 14.1 % принос в БДС на страната за 2010 г. Предприятията в ЮЦР са 65
666 броя. Големите фирми (с над 250 заети лица) през 2010 г. са 120 броя, а реализираните
приходи от тяхната дейност възлизат на 9.11% от общия обем за страната. Делът на ПЧИ в
района за 2010 г. е 7.5 % от този за страната.
Основните икономически активности в Южния централен район са свързани със селското
стопанство и промишленото производство. По- малко е развит туризмът. Липсва среда, която да
стимулира създаването на нови технологии и продукти. Дори приоритетните отрасли са най-зле
―осигурени‖ с ресурси (финансови и трудови), които да гарантират конкурентоспособността им на
вътрешния и външните пазари. Връзката ―научно-изследователска база – производство‖ става
все по-слаба. Иновациите и технологичното развитие на фирмите остава на заден план, след
борбата им за оцеляване на пазара. А това на практика означава липса на подкрепа за
сътрудничество между изследователите, бизнеса и финансовите среди. Липсва връзка между
чуждестранните инвестиции и иновативното фирмено развитие.


Природно и културно-историческо наследство

Южният централен район е сред най-богатите на биоразнообразие райони в страната. В
него попада голяма част от Национален парк ―Централен Балкан‖, част от Национален парк
―Рила‖ и целият масив на Родопите. На територията на района се намират 11 природни

Общ устройствен план на Община Ивайловград
резервата, 9 поддържани резервата, 155 защитени местности и 98 природни забележителности.
Тук попадат и най-много от защитените зони по Натура 2000 – 44.5% от тези за страната.
ЮЦР е район с богато културно-историческо наследство. На неговата територия се
намират 287 паметници на културата с категория „Национално значение‖. По вид те спадат към
архитектурно-строителни паметници от античността и средновековието, исторически паметници,
художествено-архитектурни паметници, народни старини, археологически паметници. По данни
на НСИ за 2010 г., броят на недвижимите културни ценности в ЮЦР е 5275, което в относителен
дял е 17.9%. По-висок е относителният им дял в Югозападния район – 25% и Северния
централен район – 18.6%.


Комуникационно-транспортна достъпност и инфраструктура

Южен централен район е добре интегриран в транспортната мрежа на Европа. През
територията на района преминават направленията на европейските транспортни коридори № 4,
№ 8, № 9 и коридорът ТРАСЕКА, осъществяващ връзка със страните от Кавказкия регион и
Централна Азия. Най-голямо значение за интегрирането на Южния централен район с
националната и европейската пътна мрежа имат автомагистралите „Марица‖ и ―Тракия‖, път Е80, като част от европейския транспортен коридор № 4, път Е 773, като част от коридор № 8 и
път І - 5, който е част от пътната инфраструктура на коридор № 9.
Гъстотата на републиканската пътна мрежа – 0,18 км/км² е малко по-висока от средната
за страната (0.17 км/ км²), но Южният централен район има определени проблеми в
транспортното обслужване, тъй като първокласната пътна мрежа е с най-нисък относителен дял
от всички райони и е разположена предимно в северната част на района. Въпреки изградените
автомагистрали, гъстотата на пътищата от висок клас ( 0.029 км/ км²) е една от най-ниските в
страната (по-ниска е само в СЗР). Южният централен район се обслужва преобладаващо от
регионална пътна мрежа от ІІ и ІІІ клас, при това в незадоволително състояние. От особено
значение е изграждането на т.н. „Южна хоризонтала‖, както и подобряване трансграничната
свързаност към вътрешността на страната, предвидени в приоритетите за изграждане на
пътната инфраструктура на страната до 2020 г.
Общата дължина на изградените и функциониращи железопътни линии на територията на
района през 2010 г. съставляват 18.9% от жп мрежата на страната. Предвид по-малките
въздействия на жп транспорта върху околната среда в сравнение с автомобилния, подходящата
организация и комбиниране на транспортните услуги и повишаване привлекателността на жп
транспорта, би допринесла в значителна степен за нарастване дела на превозените пътници и
товари и повишаване на конкурентоспособността на регионалната икономика.
Въздушният транспорт е представен от летище Пловдив ЕАД – с международен статут.
Има добра транспортна връзка със столицата и в близост до летището има гара на жп линията
София – Пловдив – Бургас/ Свиленград.
Всички населени места са електрифицирани и водоснабдени. През района преминава
един газопровод Пловдив–Смолян и има проектно предложение за изграждане на втори
Димитровград – Златоград. В района има едно летище в град Пловдив. На територията на
района действат З ГКПП-та : Златоград, Ивайловград и Капитан Андреево, като има проект за
изграждане на ГКПП Рудозем.
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Област Хасково в контекста на Южен централен район
Административно-териториална структура

Област Хасково е разположена в югоизточната част на Южен централен район. Тя
включва 261 населени места, организирани в 11 общини: Хасково, Димитровград, Харманли,
Симеоновград, Свиленград, Маджарово, Ивайловград, Любимец, Минерални бани, Стамболово и
Тополовград. Областта граничи на север с Югоизточния район за планиране, на юг и изток с
Република Гърция, а на запад с Югозападния район за планиране. Областен център е град
Хасково. Селищната мрежа в областта е богато развита. Общият брой на населените места е
261 бр., от които 10 градове и 151 села.
Площта на област Хасково е 5533,3 км² - 5% от територията на България. По този
показател областта се нарежда на второ място в Южния централен район за планиране.


Демографска характеристика

Област Хасково е на 11 място сред областите в България по брой на населението – 246
238 души към 01.02.2011 г., което представлява 3,3 % от населението на страната. Населението
е разпределено в 11 общини и 261 населени места. За периода между двете преброявания
населението на област Хасково намалява с - 31 240 души (-11,3 %), което се дължи на високия
отрицателен естествен и механичен прираст.
Средната гъстота на населението в област Хасково е 40,2 д./км2 и е значително по-ниска
от средната за страната (66,34 д./км2). Гъстотата на населението в рамките на областта варира
значително, като тя е най-висока в община Хасково – 127,3 д./км2, а най-ниска в община
Маджарово – 6,7 д./км2. По данни на преброяване 2011 г. в 10 града в областта живеят 177 778
души, или 72,2 % от населението на областта, което съвпада с дела на градското население на
страната 72,5 %. В областният център град Хасково живее (43,0 %) от градското население. В
периода 2001 – 2011 г. населението намалява във всичките градове. Според броя на
населението им градовете в областта се категоризират, както следва: 1 среден град Хасково – 76
397 д., 1 среден град Димитровград – 38 738 д., 2 малки града Харманли (18 589 д.) и Свиленград
(18 115 д.), останалите 6 града са в категорията много малки градове. Т.е. град Димитровград е с
население над 30 хил.д., като допълва и балансира областния център, в известна степен такава
роля изпълняват Свиленград и Харманли. Естественият прираст за периода 2007-2011 г. на
населението на областта е отрицателен, като бележи нарастване на стойностите през 2010 и
2011 г.(табл. 19). С високи отрицателни стойности се отличават общините Тополовград (- 17,6
‰), Маджарово (- 14,8 ‰) и Ивайловград (- 11,6 ‰).


Степен на урбанизация

Специфичният характер на релефа в отделните части на района и неговото съчетание с
другите компоненти на природната среда (климат, води, почви) оказват силно влияние върху
развитието и формирането на териториалната структура и на селищната мрежа.
Геостратегическото положение е оказвало и оказва благоприятно въздействие върху цялостното
развитие на областта и на населените места. То оказва благоприятно влияние върху развитието
на транспортната и съобщителна инфраструктура с изграждането на трансконтиненталните
коридори № 4 и № 9, които попадат на територията на областта и въздействат положително за
оживяване на областната територия и за развитие на стопанската дейност и урбанизацията.
Трансграничното сътрудничество и икономическият и културен обмен с южните ни съседки –
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Гърция и Турция, ще засилва в бъдеще положителните въздействия за урбанистичното
развитие. В териториално-урбанистичната структура на областната територия се изявяват два
основни типа територии – централни и периферни. Централни са териториите на общините с
центрове Хасково и Димитровград, като към тях могат да бъдат добавени Харманли и
Свиленград, които показват относително стабилно развитие. Гравитиращи към централните
територии са и по-малките близко разположени общини Минерални бани, Симеоновград и
Любимец, които са от категорията на общини в затруднено социално-икономическо развитие. В
тази съвкупност от общини се формира централната зона на областта, в която са концентрирани
по-интензивни икономически дейности и транспортни комуникации. В областта се очертават и
две типично периферни зони на отдалечени и слабо развити общини – северна периферия в
територията на община Тополовград и южна периферия в територията на общините
Ивайловград, Маджарово, Стамболово.
В централната зона се открояват силно урбанизираните територии, териториите в близост
до големите градове, които се характеризират с голяма гъстота на населението, силно развити
промишлени и обслужващи функции. Силно урбанизираните територии заемат около 15,5 % от
територията на областта. В резултат от концентрацията на населението в тях се проявяват и
много характерни негативни проблеми, свързани с дефицити в благоустрояването, в
задоволяването на жилищните потребности, в обслужването, в транспорта и проблеми, свързани
с нарушаване качествата на околната среда в резултат от индустриалната и урбанистичната
дейности.
Степента на урбанизация (относителният дял на градското население) в област Хасково е
72,5 %, което е почти като средното за България – 72,5 %. В отделните общини степента на
урбанизация варира силно(табл.47). Логично най-висока е в община Хасково – 81,2 %, където
живее 43 % от градското население на областта. По-висока от средното за страната е и в
общините Свиленград (78,7%), Симеоновград (76,7%), Димитровград (75,5%), Любимец (74,9%),
Харманли (74,5%). Най-ниска е в община Маджарово (33,7%) и разбира се в общините без
градове Стамболово и Минерални бани. Икономическият потенциал на общините с
преобладаващо градско население е значително по-висок от този на общините с преобладаващо
селско население. Това се обуславя от различния начин на живот в селото и в града и във
възможностите за трудова реализация.


Заетост

Коефициентът на заетост на населението на възраст 15+ в област Хасково за периода
2007-2011 г. намалява с 6,5 процентни пункта(табл.25). Стойността на коефициента през 2011 г.
възлиза на 39,5 %, което е по-ниско от средното за страната – 45,6 %. За ЮЦР коефициентът на
заетост е 43,6 %, или областта е с по-ниски показатели за заетост от района с 4.1 процентни
пункта, като всички останали области са с по -добри показатели (Кърджали -39,8 %, Пазарджик50,2 % , Пловдив -50,3 % и Смолян – 43,8 %). Тъй като НСИ не отчита показателя коефициент на
заетост на възраст 20-64 г. на областно ниво, данните за заетостта на областно ниво са от
стойностите на коефициента на заетост на населението 15-64 г. През 2011 г. за областта той е
53,1 % и е по-нисък от средния за страната 58,5 %, а за ЮЦР 55,8 % и от него областта изостава
със 2,7 процентни пункта.
Коефициентът на безработицата на населението в област Хасково за периода 2007-2011
г. е с по-високи стойности от средните за страната, но малко по -добри ЮЦР, като през 2008 г.
достига най-ниското си равнище от 7,19 %. В резултат на финансовата криза през следващите

години настъпва повишаване на показателя до 9,37 % и 9,97 % съответно за 2010 г. и за 2011 г.,
при стойности средно за страната съответно 9,47 % и 9,67%.


Икономическо развитие

В икономически план област Хасково е сред първите три области от Южен централен
район. Тази тенденция не е променена от годините след 2007 г. Брутният вътрешен продукт
(БВП) е основен индикатор за икономическото развитие. Произведеният БВП в област Хасково
нараства плавно като 2010 г. достига най-високата си стойност 1 274 млн. лв., което се
наблюдава рядко на областно ниво, особено в три последователни години на криза(табл. 1).
Неговата стойност представлява 12,83 % от този на Южен централен район и 1,81 % от
националния БВП. Брутният вътрешен продукт на човек от населението по паритет на
покупателна стойност (PPS) в област Хасково достига най-висока стойност през 2008 г. - 5 640
лв., през 2009 г. намалява на 4936 лв., а през 2010 г. е 5033 лв. (фиг. 1). През 2010 г. БВП на
човек в област Хасково (5460 лв.) е много по-нисък от средния за страната (9339 лв.) и от
средния за Южен централен район (6525 лв.).
От предишната таблица става ясно, че в област Хасково, икономиката има разнообразна
структура и икономически показатели. В област Хасково преобладаващата активност е селско
стопанската. Съществуват обаче множество възможности за развитие на културен,
познавателен, селски, бизнес туризъм, както и на дърводобивната промишленост. Най-добре
развити са отраслите винопроизводство, химическа промишленост, консервна промишленост и
производство на машини за хранително-вкусовата промишленост.


Природно и културно-историческо наследство

Област Хасково попада в защитени зони по Натура 2000 хабитати, а 30% от територията –
в защитени зони по Натура 2000 птици, които са съсредоточени основно в южната част на
областта, в община Ивайловград. На територията на областта към настоящия момент,
официално със заповеди са обявени следните 11 защитени зони по НАТУРА 2000 – Директива
79/409 ЕЕС за опазване на дивите птици: Бяла река, Злато поле, Крумовица, Маджарово,
Марица-Първомай, Мост Арда, Радинчево, Студен кладенец, Харманлийска река, яз.
Ивайловград и Сакар. Още 11 ЗЗ за опазване на местообитанията на дивата флора и фауна са
приети Решение на Министерски съвет и се очаква официалното им обявяване. Спрямо Южен
централен район областта е на второ място по брой защитени територии.
Област Хасково и един от най-богатите на исторически и архитектурни обекти по данни на
НИНКН декларирани и обявени недвижимите културни ценности наброяват 597, от които 39 са с
национално значение, което я прави една от областите в Южен централен район с най-голямо
съсредоточие на културни ценности. Областта е изключително богата на недвижими културни
ценности от праисторията и особено от ранно тракийската епоха (11-6 в. пр. Хр.). Много мегалити
са регистрирани в района на Страджа-Сакар и Източните Родопи, както и много монументални
каменни тракийски гробници са разкрити в областта.
Област Хасково има един от най-големите туристически потенциали в Южен централен
район, благодарение и на близостта й до Турция и Гърция, но все още делът на туризма в
местната икономика е малък. В регионален план, област Хасково твърдо отстоява
предпоследната, четвърта позиция след центъра на зимните спортове – Смолян, регионалната
столица Пловдив и Пазарджик. Необходими са решителни действия за да се повиши
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туристическата привлекателност, да се увеличи броя на посетителите и в резултат, да се повиши
значимостта на туризма в структурата на местните икономики.


Комуникационно- транспортна достъпност и инфраструктура
Област Хасково се обслужва от два Общоевропейски транспортни коридора:

-

ОЕТК №4 Дрезден/Нюрнберг –Прага -Виена/Братислава –Гьор –Будапеща –Арад Констанца/Крайова –София/Солун -Пловдив –Истанбул

-

ОЕТК №9 Хелзинки - Санкт Петербург - Москва/Псков - Киев - Букурещ - Русе –
Димитровград/ Александруполис. –Свиленград-Истанбул.

Двата коридора преминават през територията на областта, провеждайки международните
транспортни потоци в посока запад-изток по отдавна утвърденото направление „Ориент експрес‖
и в посока север -юг/югоизток като връзка между река Дунав и Бяло море. Пресичането на
Общоевропейските транспортни коридори (коридори № 4 с коридор № 9) на територията на
област Хасково е предпоставка за добра транспортна достъпност и свързаност на областта.
През републиканската пътна мрежа на областта преминава трафика от МПС (в поголямата си част тежък) от цялата страна към Република Турция и Република Гърция. Като цяло
областта има добра комуникационна обвързаност и сравнително добро състоние на пътната
инфраструктура.
Област Хасково е добре обслужена с железопътен транспорт. През територията
преминават две главни ЖП линии:
-

-

І главна жп линия „Калотина - София - Пловдив - Свиленград‖ е по трасето на ОЕТК № 4
на територията на страната, по отдавна утвърденото направление с международно и
историческо значение „Ориент Експрес‖.
ІV главна жп линия „Русе - Горна Оряховица - Стара Загора - Димитровград - Подкова‖ е
част от ОЕТК №9. Прекъсването на линията към южната граница не дава възможност за
ефективно използване на цялото железопътно направление. Не се планира линията да
продължава към „ГКПП - Маказа‖, а през Свиленград за Гърция.

Има две ГКПП-та в територията на областта – ГКПП Ивайловград и ГКПП Капитан
Андреево, като второто е значително по- натоварено откъм трафик.

Общината има площ 820 кв.км и по този показател е на трето място в областта.
Населените места в рамките на общината са 51 на брой, организирани в 18 кметства.
Общински административен център е град Ивайловград, който има площ 4561 ха и
население от 3739 жители. Градът се намира на около 104 км от областния център град Хасково.
Основни изводи от анализа на административно-териториалното разпределение са
стратегическото местоположение на община Ивайловград в рамките на областта и района
спрямо близостта с Република Гърция и потенциалите за бъдещо развитие, произтичащи от това
местоположение.


През община Ивайловград не преминават Европейски транспортни коридори.
Отдалечеността и от най – близките такива е 133км до ОЕТК № 4 и 68 км до ОЕТК № 9. В
рамките на територията на община Ивайловград, която е обект на настоящия анализ,
преминават пет пътя от републиканската пътна мрежа с обща дължина 142,573 км:
-

II № 597 - Ивайловград- Любимец

-

II № 59 - Момчилград- Крумовград- Ивайловград- с. Славеево- граница

-

II № 598 - Ивайловград- Мандрица

-

II № 5906 – Железино- Гугутка- Казак

-

II № 5908 Плевун- Железари- Меден бук- Мандрица

-

III № 593 „ Път II-59― – Падало- Орешари―

През територията на община Ивайловград не преминават ЖП линии, като разстоянието
до най- близката гара е 60 км до гара Любимец. 80 км е разстоянието до гара Кърджали.
Община Ивайловград е на 190 км от най- близкото летище в град Пловдив, област
Пловдив.
В рамките на Община Ивайловград има един гранично контролно пропускателен пункт.
Пунктът Ивайловград свързва общината с Димотика в Гърция. Наблюдава се тенденция към
намаляване на пътнико потока и потока на МПС през ГКПП Ивайловград от спрямо 2013 година.

8.1.3. Община Ивайловград в контекста на областта


Административно-териториална структура

Община Ивайловград има стратегическо местоположение в югоизточната част на района,
като близостта с Гърция и Турция се явява сериозен стимул и потенциал за бъдещо развитие. Тя
е част от област Хасково с областен център град Хасково.
Община Ивайловград се намира в най- югоизточната част на област Хасково. Граничи на
север с общите Маджарово и Любимец, на запад с община Крумовград,област Кърджали, на
изток и юг с Република Гърция. Разположена е на 47 км от най- близкия голям град в ТурцияОдрин и на 11 км от Кипринос в Гърция.

Основни инфраструктурни връзки

таб.7 Справка за преминали лица и МПС през ГКПП „ Ивайловград‖
година

2010
2011
2012
2013
2014

ВХОД
Б. Гр.
Гр. ЕС
МПС
лица
МПС
лица
6328 15230 14529 30771
35694 86517 92938 180486
36882 90173 99364 187577
38279 94497 101753 204168
26339 65682 73998 142532

всичко

143522 352099 382582 745534

Ч. Гр.
МПС лица
0
2
2
37
13
71
2
36
62
259
79

Б. Гр.
МПС
лица
6968 16537
37225 91205
39267 97303
41546 104841
30048 77442

ИЗХОД
Гр. ЕС
Ч. Гр.
МПС
лица
МПС лица
13885 29613
0
6
90174 175881
2
36
97132 182127
12
70
98289 197469
2
38
72174 137419
72
291

405 155054 387328 371654 722509

88

ВСИЧКО:
МПС
41710
256035
272670
279871
202710

ЛИЦА
92159
534162
557321
601049
423605
220829
441 1052996
6

Общ устройствен план на Община Ивайловград
Пунктът съкращава разстоянието между Ивайловград и Свиленград, тъй като пътят през
България е по- дълъг. Близост до ГКПП извън общината:


Капитан Андреево /между Република България и Република Турция/ - 73 км. югоизточно (
с автомобил ок. 1 час 31 мин. към 2013г.)



Капитан Петко Войвода /между Република България и Република Гърция/ - намиращ се на
104 км от гр. Ивайловград

Основни изводи от анализа са добрата комуникационно- транспортна обвързаност на
района и областите като цяло, както и добрата обвързаност на Община Ивайловград със
съседните общини, области и държави. Основни проблеми са липсата на ЖП линии в общината
и състоянието на пътната мрежа и отдалечеността от Европейските транспортни коридори в
областта.


Преобладаващи икономически активности

-

работа

-

производствено- складови дейности

-

транспортни

В Община Ивайловград няма болница и поради тази причина жителите трябва да ходят
до болницата в Хасково, което свидетелства за ограничения достъп до здравни услуги на
територията на общината. Незадоволително е и нивото на социални услуги, като такива се
търсят извън общината. Поради трайната тенденция за увеличаване на безработицата все
повече жители търсят работа в съседни общини или в Гърция и Турция. Община Ивайловград не
предлага особено разнообразие от забавления и спорт и отново се налага хората да търсят
развлечения в съседните територии. Туристическата инфраструктура е незадоволителна и това
кара местните да почиват отново извън територията. Спрямо транспортните връзки жителите
използват най- близките ЖП линии в общините Любимец и Кърджали, както и летището в град
Пловдив.

В област Хасково преобладаващата активност е селско стопанската , като Община
Ивайловград е една от традиционните такива общини, но е слабо икономически развита като
цяло. Съществуват обаче множество възможности за развитие на културен, познавателен,
селски, бизнес туризъм, както и на дърводобивната промишленост.

Основен извод е, че има нужда от повишаване на атрактивността на Община Ивайловград
и разнообразяване на активностите в рамките на общината.

В съответствие със Закона за регионалното развитие общината е обособена като район
за целенасочено въздействие в Южен централен район в следните категории:

8.2.

-

Изостанали гранични райони, обхващащи общини с гранично местоположение, ниско ниво
на социално-икономическо развитие и слабо изградена техническа инфраструктура.

-

Изостанали селски райони в Южен централен район обхващат териториите на общини с
ниска степен на развитие на транспортната, техническа и социална инфраструктура.
Населението в по-голямата си част е заето в селското и горското стопанство, с ниско
образователно равнище и квалификация и ограничени възможности за трудова заетост.



Социално-икономическата ситуация в Общината е в пряка и косвена връзка със
ситуацията в страната и в съседните общини.



Функционални връзки на Община Ивайловград
Установени са следните функционални връзки, свързани с:

ОКОЛНА СРЕДА И КУЛТУРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО
НАСЛЕДСТВО (КИН)

8.2.1. Национална екологична мрежа
8.2.1.1.

Защитени зони по Натура 2000

Община Ивайловград е общината в цялата област, а и в целия Южен централен район с
най-голям процент защитени територии, което трябва да се вземе под внимание при
бъдещото развитие на общината.В Източните Родопи има 9 защитени зони по Натура
2000 с обща площ от 233 347 ха. Това означава, че повече от 56% от българската част
на Източните Родопи е под европейска защита.
Община Ивайловград е изцяло в защитена зона по Натура 2000 хабитати, а южните й
части попадат в защитени зони по Натура 2000- птици. Защитени зони и местности в общината
са :
-

Пещерата „Дупката‖ – защитена местност с обща площ от 6.5 хектара.

-

Находище на диворастящи орхидеи. Местност ‖Хамбар дере‖ в землището на с. Казак
и с. Бял градец с обща площ от 101.1 ха. Находище на градински чай в с. Горноселци
край р. „Марешница‖ с обща площ 10 ха.

туризъм

-

Находище на градински чай с. Горно Луково край р. Луда река с обща площ 80 ха.

забавления и спорт

-

Находище на снежно кокиче гр.
забележителност с обща площ 0.1 ха.

-

Находища на див божур – местността ‖ Халка баир‖, защитен вид с обща площ 15 ха.

-

здравеопазване

-

образование

-

социални услуги

-

Ивайловград,

„Петков

баир‖

природна

Общ устройствен план на Община Ивайловград
-

Находище на див божур - района на язовир Ивайловград, с.Хухла защитен вид с обща
площ 0.5 ха.

Защитена зона Крумовица BG0002012
Площ – 11183 ха

Защитената зона обхваща долини в средното течение на река Крумовица и на вливащата
се в нея река Дюшун дере с прилежащите към тях възвишения и склонове на Източните Родопи.
Мястото обхваща участъците на река Крумовица в района между село Горна Кула и устието на р.
Дюшун дере, откъдето на югоизток достига до землището на село Чал. Долината на река
Крумовица в района е широка от 300 до 1000 м, като на места значителна част от нея е заета от
самото пясъчно корито на реката. Речните брегове са в различна степен обрасли с крайбрежна
дървесна растителност, главно тополи /Populus spp./, върби /Salix spp./, черна елша /Alnus
glutinosa/ и др. Сред нея изобилства храстова растителност, предимно къпина /Rubus spp./,
шипка /Rosa spp./ и др. На много места в самото корито на реката има храсталаци най-вече от
Тамарикс /Тamarix spp./, както и тревна растителност. В отделни участъци бреговете на река
Крумовица са със стръмни откоси и ниски скали. В долинното разширение има обработваеми
площи. Долината на река Дюшун дере в по-голямата си част е тясна и дълбоко врязана във
вулканични скали, с множество стръмни скали непосредствено до самото й корито, с водопади и
малки пещери. Дървесната растителност по бреговете й е оскъдна, като преобладават предимно
храстови видове. И двете реки проявяват силно колебание на оттока си - от много висок около
февруари-март, до почти пълно пресъхване през юли-август (с изключение на отделни вирове).
Значителна част от мястото обхваща нископланински хребети и склонове. В по-голямата си част
те са безлесни, но в най-югоизточните райони са покрити със стари широколистни гори от благун
/Quercus frainetto/, горун /Quercus dalechampii/ със средиземноморски елементи, на места с келяв
габър /Carpinus orientalis/, както и вторични гори на мястото на изсечени през последните
десетилетия стари гори. Характерно за склоновете и билата и на двете долини е наличието на
множество скали, скални комплекси и венци, както и значителни по площ храстови формации от
средиземноморски тип с преобладаване на червена хройна /Juniperus oxycedrus/ и др. На много
места има силно каменисти участъци, обрасли с тревна растителност.
В района на Крумовица са установени 136 вида птици, от които 26 са включени в
Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 64 са от европейско
природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в
категория SPEC1 са включени 2 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2
- 18 вида и в SPEC3 - 44 вида. Тук се срещат 7 биомно ограничени вида характерни за този биом
от общо 9, установени за България - испанското каменарче /Oenanthe hispanica/, големият
маслинов присмехулник /Hippolais olivetorum/, червеногушото коприварче /Sylvia cantillans/,
малкото черноглаво коприварче /Sylvia melanocephala/, скалната зидарка /Sitta neumayer/,
белочелата сврачка /Lanius nubicus/ и черноглавата овесарка /Emberiza melanocephala/.
Крумовица е едно от малкото места в България където все още може да бъде наблюдаван
черния лешояд /Aegypius monachus/. В Крумовица се срещат подходящи местообитания за 46
вида птици, вписани в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които е
необходимо прилагането на специални природозащитни мерки. Двадесет и осем от тези видове
са вписани също и в приложение І на Директива 79/409 на ЕС, като повече от половината от тях
се срещат в района със значими гнездови популации. За черния щъркел /Ciconia nigra/, малкия
орел /Hieraaetus pennatus/, египетския лешояд /Neophron percnopterus/ и големия маслинов

присмехулник районът на Крумовица е едно от най-важните в страната места със значение за
Европейския съюз, където тези видове гнездят.
На територията й има две малки природни забележителности, обявени за опазване на
ландшафти. През 1997 г. Крумовица е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно
място. Около 10% от територията на Крумовица се припокрива от КОРИНЕ място ―Долината на
река Арда‖, обявено през 1998 г. поради европейското му значение за опазването на редки и
застрашени местообитания, растения и животни, включително птици.
Потенциална заплаха както за местообитанията, така и за птиците в района е
изграждането на ветроенергийни паркове.
-

Защитена зона Студен кладенец BG0002013

Площ – 15 995 ха
Язовир, създаден в скално дефиле на река Арда, с отвесни скали, стръмни брегове с
оскъдна растителност и намиращите се в съседство планински ридове. Разположен е в
Източните Родопи между град Кърджали и село Студен кладенец. Около две трети от
планинските склонове около язовира са покрити с вторични широколистни смесени гори от келяв
габър /Carpinus orientalis/ и мъждрян /Fraxinus ornus/, благун /Quercus frainetto/ или горун /Quercus
dalechampii/ със средиземноморски елементи. По-рядко се срещат чисти горунови гори или
примесени с обикновен габър /Carpinus betulus/. На места има гори и храсталаци от келяв габър
и храсталаци от драка /Paliurus spina-christi/, примесени със смин /Jasminum fruticans/, червена
хвойна /Juniperus oxycedrus/ в съчетание с ксеротермни тревни формации със средиземноморски
елементи като памуклийка /Cistus incanus/ и др. Немалка част от територията на мястото е заета
от скални комплекси, единични скали и каменисти сипеи. Навсякъде из района разпръснато са
разположени открити пространства, заети от селскостопански земи и ливади, обрасли с
ксеротермни тревни съобщества с преобладаване на белизма /Dichantium ischaemum/, луковична
ливадина /Poa bulbosa/ и др.
На територията на Студен кладенец са установени 219 вида птици. От срещащите се
видове 103 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като
световно застрашени в категория SPEC1 са включени 12 вида, а като застрашени в Европа
съответно в категория SPEC2 - 27 вида и в SPEC3 - 64 вида. Мястото е от световно значение
като представителен район за Средиземноморския биом. Тук се срещат 7 биомно ограничени
вида - испанско каменарче /Oenanthe hispanica/, голям маслинов присмехулник /Hippolais
olivetorum/, червеногушо коприварче /Sylvia cantillans/, малко черноглаво коприварче /Sylvia
melanocephala/, скалназидарка /Sitta neumayer/, белочела сврачка /Lanius nubicus/ и черноглава
овесарка /Emberiza melanocephala/. Язовир Студен краденец е предложен за включване в
Националната екологична мрежа за опазване на местообитанията на комплекс от 69 гнездящи
вида птици, вписани в приложение І на Директива 79/409 на ЕС и 21 вида мигриращи и зимуващи
водолюбиви птици. Това е последното известно гнездово находище на черния лешояд /Aegypius
monachus/ в България. Няколко колонии на белоглавия лешояд /Gyps fulvus/ в България гнездят
по скалистите брегове на язовира. Районът на язовир Студен Кладенец е едно от най-важните
места в страната със значение за Европейския съюз за видовете, споменати по-горе, и за
гнездящите тук черен щъркел /Ciconia nigra/, египетски лешояд /Neophron percnopterus/, совоок
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дъждосвирец /Burhinus oedicnemus/, бухал /Bubo bubo/, голям маслинов присмехулник и
белочела сврачка. Мястото поддържа и значима на европейско равнище гнездова популация на
синия скален дрозд /Monticola solitarius/,
Потенциална
заплаха
както за местообитанията, така и
за
птиците
в
района,
е
изграждането на ветроенергийни
паркове.
-

Защитена
зона
Маджарово
BG0002014
(фиг.3.Снимка на част от
ЗЗ Маджарово)
Площ – 3550 ха

Маджарово обхваща част
от дълбока, тясна долина на река
Арда, заобиколена от планински
склонове и на места високи до
150 м скални масиви. Мястото е
разположено в Източните Родопи
между село Бориславци и град
Маджарово. Значителна част от
територията е заета от скални
комплекси, единични скали и каменисти сипеи. Разнообразният релеф и почвена покривка
обуславят развитието на мозайка от дървесна, храстова и тревиста растителност. На места
склоновете са покрити с широколистни смесени гори от цер /Quercus cerris/, благун /Quercus
frainetto/ и космат дъб /Quercus pubescens/, със средиземноморски елементи като червена хвойна
/Juniperus oxycedrus/, плюскач /Colutea arborescens/ и др. В една ограничена част преобладават
храсталаци от драка /Paliurus spina-christi/, примесени със смин /Jasminum fruticans/, в съчетание
с ксеротермни тревни формации със средиземноморски елементи (Бондев, 1991).
Селскостопанските земи са разположени главно по високите части на долината и в самото
долинно разширение. Коритото на реката е песъчливо-каменисто, като бреговете му са обрасли
с върби /Salix spp./ и храсталаци.
На територията Маджарово са установени 174 вида птици, от които 40 са включени в
Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 78 са от европейско
природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в
категория SPEC1 са включени 6 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2
- 20 вида и в SPEC3 - 52 вида. Мястото е от световно значение като представителен район за
Средиземноморския биом. Тук се срещат 6 биомно ограничени вида, характерни за този биом от
общо 9, установени за България - испанско каменарче /Oenanthe hispanica/, голям маслинов
присмехулник /Hippolais olivetorum/, червеногушо коприварче /Sylvia cantillans/, малко черноглаво
коприварче /Sylvia melanocephala/, скална зидарка /Sitta neumayer/ и черноглава овесарка
/Emberiza melanocephala/. В района се срещат пет световно застрашени вида птици по време на
зимуване, миграция или през гнездовия период. Една от двете колонии на белоглавия лешояд
/Gyps fulvus/ в България се намира на скалните комплекси по бреговете на река Арда.

Маджарово е едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за
гнезденето на черния щъркел /Ciconia nigra/, белоглавия лешояд и черната каня /Milvus migrans/.
Тук се поддържат и едни от най-значимите в България гнездови популации на пъстрия скален
дрозд /Monticola saxatilis/, градинската овесарка /Emberiza hortulana/, големия маслинов
присмехулник и черния щъркел, което определя европейското значение на мястото за тези
видове. Районът на Маджарово е богат на застрашени и редки растителни и животински
видовe, включени в Червената книга на България и защитени със закон.
Днес инвестиционни проекти, свързани с добив на злато, са сериозна заплаха
мястото. Това може
да предизвика по-нататъшно разрушаване и фрагментация
местообитанията, а така също и замърсяване на почвата и водите. Има планове
изграждане на малки ВЕЦ-ове по поречието на Арда. Потенциална заплаха както
местообитанията, така и за птиците в района, е изграждането на ветроенергийни паркове.
-
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на
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Защитена зона Бяла река BG0002019

Мястото обхваща водосбора на Бяла река в най-югоизточната част на Източните
Родопи, непосредствено до държавната граница с Гърция. То включва долината на Бяла река
и заобикалящите я планински хълмове от село Черничево на запад до мястото, където реката
пресича държавната граница на изток. Растителността в района е твърде разнообразна и
подложена на силно средиземноморско влияние. Поради слабата населеност и граничния
режим тук са се запазили гори от мизийски бук /Fagus sylvatica L. subsp. moesiaca/ и горун
/Quercus dalechampii/. Широко разпространение имат и смесените дъбови гори от горун,
виргилиев дъб /Quercus virgiliana/, благун /Quercus frainetto/ и космат дъб /Quercus pubescens/,
на места примесени с келяв габър /Carpinus orientalis/. Добре застъпени в района са
ксеротермните храсталачни съобщества от средиземноморски тип със значително видово
разнообразие, с преобладаване на грипата /Phyllirea latifolia/, червената хвойна /Juniperus
oxycedrus/, с участие на драка /Paliurus spina-christi/, мъждрян /Fraxinus ornus/ и др. Реката е
сравнително пълноводна и водите й не са замърсени. Коритото й е песъчливо-каменисто.
Бреговете са обрасли с върби /Salix spp./, източен чинар /Platanus orientalis/ и храсталаци. На
отделни места в района се срещат единични и сравнително невисоки скали. Главно около
селищата са разположени селскостопански земи, заемащи една много малка част от общата
площ.
В района на Бяла река са установени 167 вида птици. От срещащите се видове 67 са от
европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно
застрашени в категория SPEC1 са включени 2 вида, а като застрашени в Европа съответно в
категория SPEC2 - 22 вида и в SPEC3 - 43 вида. Бяла река е място от световно значение като
представителен район за Средиземноморския биом. Тук се срещат 5 от установените за
страната 9 биомно ограничени вида, характерни за този биом - голям маслинов присмехулник
/Hippolais olivetorum/, червеногушо коприварче /Sylvia cantillans/, малко черноглаво коприварче
/Sylvia melanocephala/, белочела сврачка /Lanius nubicus/ и черноглава овесарка /Emberiza
melanocephala/. Бяла река осигурява подходящи местообитания за 51 вида, включени в
приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за
защита. Четиридесет и шест от тях са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС и
повече от половината от тях имат значителни гнездови популации тук. Районът е постоянно
място за почивка и хранене на черни лешояди /Aegypius monachus/. Бяла река е едно от найважните в страната места от значение за Европейския съюз за опазването на черния лешояд,
както и за гнездящите тук черен щъркел /Ciconia nigra/, осояд /Pernis apivorus/, малък орел
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/Hieraaetus pennatus/, орел змияр /Circaetus gallicus/, късопръст ястреб /Accipiter brevipes/,
козодой /Caprimulgus europaeus/, голям маслинов присмехулник /Hippolais olivetorum/ и
белочелата сврачка /Lanius nubicus/. Горската чучулига /Lullula arborea/ е представена в Бяла
река със значима на европейско ниво гнездова популация.
Горските местообитания са застрашени от естествени или причинени от човека горски
пожари, залесяване с неприсъщи за района дървесни видове, както и незаконните сечи, особено
покрай реките. Потенциална заплаха както за местообитанията, така и за птиците в района, е
изграждането на ветроенергийни паркове. Такива, вече изградени на гръцка територия, в близост
до българската граница, възпрепятстват придвижването на птиците и предизвикват
фрагментация на местообитанията на лешоядите от двете големи колонии в региона – тази по
долината на река Арда в България и тази – в Дадя, Гърция.Потенциална заплаха са и
инвестиционни проекти, свързани с добив на полезни изкопаеми, които може да предизвикат понататъшно разрушаване и фрагментация на местообитанията, както и замърсяване на почвата и
водите.
-

Защитена зона Мост Арда BG0002071

Намира се в Югоизточна България в Източните Родопи. Обхваща поречието на река Арда
от село Рабово до град Маджарово и северните части на Иранов рид. На север граничи със
селата Маджари, Войводенец, Долно поле, Румелия и Горно поле. На запад с Пчелари,
Голобрадово, Рабово, Поточница и Стари чал. Южната граница преминава през Красино, Сбор и
Бубино, а източната е между Бубино, Черничино и град Маджарово. Мястото е част от долината
на река Арда между язовирите Студен кладенец и Ивайловград, заобиколена от гористи
планински склонове и скални масиви. Най-голяма площ от територията на мястото заемат
широколистните ксеротермни гори и земеделските земи. На места сипеите са обрасли със
смесени широколистни гори от цер /Quercus cerris/, благун /Q. frainetto/ и космат дъб /Q.
pubescens/ със средиземноморски елементи, като червена хвойна /Juniperus oxycedrus/,
дървовиден плюскач /Colutea arborescens/ и др. Отделни райони са покрити с храсти от глог
/Paliurus spina-christi/ и жасмин /Jasminum fruticans/ в комбинация със сухолюбиви тревни
формации от средиземноморски тип. В южните части горите са основно от горун /Q. dalechampii/
на места примесен с благун. Значителен е процентът на откритите тревни пространства с
ксеротермни и алувиално-ливадни (около реката) тревни формации, както и на храсталачните
съобщества, в които има и средиземноморски елементи. Земеделските земи са около самото
долинно разширение и по склоновете и заравнените била. Коритото на реката е песъчливокаменисто, като бреговете му са обрасли с върби /Salix spp./ и храсталаци.
На територията на Моста на Арда са установени 142 вида птици. От срещащите се
видове 65 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като
световно застрашени в категория SPEC1 са включени 5 вида, а като застрашени в Европа
съответно в категория SPEC2 - 19 вида и в SPEC3 - 41 вида. Мястото осигурява подходящи
местообитания за 49 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие,
за които се изискват специални мерки за защита. От тях 43 са вписани в приложение І на
Директива 79/409 на ЕС. Моста на Арда е място със световно значение, тъй като е
представителен пример за Средиземноморския биом. Седем от срещащите се в България 9
биомно ограничени вида, характерни за този биом, се срещат тук: испанското каменарче
/Oenanthe hispanica/, големият маслинов присмехулник /Hippolais olivetorum/, белочелата сврачка
/Lanius nubicus/, червеногушото коприварче /Sylvia cantillans/, малкото черноглаво коприварче
/Sylvia melanocephala/, скалната зидарка /Sitta neumayer/ и черноглавата овесарка /Emberiza

melanocephala/. Моста на Арда е едно от малкото места в България, които са от световно
значение за опазването на черния лешояд /Aegypius monachus/. Мястото е едно от най-важните в
страната от значение за Европейския съюз за опазването на царския орел, совоокия
дъждосвирец /Burhinus oedicnemus/, черния щъркел /Ciconia nigra/ и египетския лешояд
/Neophron percnopterus/. На европейско равнище районът е важен за опазването на чухала /Otus
scops/ и синия скален дрозд /Monticola solitarius/. Други видове с представителни популации в
района са големия маслинов присмехулник, градинската овесарка /Emberiza hortulana/,
ястребогушото коприварче /Sylvia nisoria/ и др.
Потенциална заплаха както за местообитанията, така и за птиците в района, е
изграждането на ветроенергийни паркове.
-

Защитена зона Язовир Ивайловград BG0002071

Мястото се намира в Източните Родопи, Югоизточна България. Обхваща язовир на река
Арда и околните планински склонове от селата Бориславци и Сеноклас на запад до държавната
граница на изток, и от селата Малки воден и Дъбовец на север до Покрован, Хухла, Ивайловград
и Славеево на юг. Язовир Ивайловград е разположен в тясната долина на река Арда. Поголямата част от територията е покрита от ксеротермни широколистни гори. Голяма площ е
заета и от ксеротермни храсталачни, и ксеромезофитни тревни формации. На места има
отделни скали и скални стени. Обработваемите земи са разположени около язовира и
заравнените участъци по склоновете на планината. В заливната му площ и около нея има
тинесто-песъчливи участъци и ливади. Половината от територията е заета от смесени гори от
цер /Quercus cerris/ и благун /Q. frainetto/ със средиземноморски елементи.
В района на язовир Ивайловград са установени 163 вида птици. От срещащите се видове
73 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно
застрашени в категория SPEC1 са включени 5 вида, а като застрашени в Европа съответно в
категория SPEC2 - 20 вида и в SPEC3 - 48 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за
56 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват
специални мерки за защита. От тях 51 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на
ЕС. Районът е едно от най-важните места в България от значение за Европейския съюз за
опазване на местообитанията на гнездящите тук морски орел /Haliaetus albicilla/, орел рибар
/Pandion haliaetus/ и малък орел /Hieraaetus pennatus/. Тук има стабилни популации на черния
щъркел /Ciconia nigra/ и осояда /Pernis apivorus/. Белочелата сврачка /Lanius nubicus/ и големият
маслинов присмехулник /Hippolais olivetorum/ също гнездят в района. Язовирът е една от
значимите влажни зони в Източните Родопи за зимуващите водолюбиви птици. Голямата бяла
чапла /Egretta alba/ и малкия нирец /Mergus albellus/ редовно зимуват тук.
Потенциална заплаха както за местообитанията, така и за птиците в района, е
изграждането на ветроенергийни паркове. През последното десетилетие започна по- интензивно
развитие на туризма в района, което може да доведе до негативни последици, ако процесът не
бъде регулиран по подходящ начин.
-

Защитена зона Харманлийска река BG0002092

Харманлийска река се намира в югоизточната част на Горнотракийската низина. Обхваща
хълмист район около долината на Харманлийска река, западно от град Харманли. На север
граничи с главен път Е80 , на запад със селата Брягово и Родопи. Южната граница преминава
над село Остър камък, а на изток е град Харманли. В тази си част реката формира дълбоко
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дефиле с вертикални скални стени, заобиколено от пасища, широколистни гори и храсталаци.
Горите са смесени предимно от цер /Quercus cerris/ и келяв габър /Carpinus orientalis/ с участие
на средиземноморски елементи. Откритите пространства са обрасли с ксеротермни тревни
съобщества и ефемерни видове. Пасищата са частично обрасли с драка /Paliurus spina-cristi/ и
единични дървета. Част от мястото бе обхванато от пожари през последните години, което
доведе до промяна в състоянието на дъбовите гори. В момента
протича процес на
възстановяване на горите като те имат издънков характер и формират значителни територии с
храсталачни местообитания. По поречието на Хармалийска река, крайречната растителност е
представена от върба /Salix spp./, бряст /Fraxinus excelsior/ и елша /Alnus glutinosa/.
В района на Харманлийска река са установени 149 вида птици. От срещащите се видове
35 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно
застрашен в категория SPEC1 е включен 1 вид – малкият корморан /Phalacrocorax pygmeus/, а
като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 20 вида и в SPEC3 - 42 вида. Мястото
осигурява подходящи местообитания за 45 вида, включени в приложение 2 на Закона за
биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 41 са
вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Районът на Харманлийска река е едно
от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за опазване на големия
маслинов присмехулник /Hippolais olivetorum/ и дебелоклюната чучулига /Melanocorhypha
calandra/, които гнездят тук в значими количества. Късопръстата чучулига /Calandrella
brachydactyla/ също има представителна гнездова популация тук.
Районът на Харманлийска река се използва от местните хора екстензивно, основно за
животновъдство и в по-малка степен за земеделие и горско-стопански дейности. Той е
чувствителен към интензификацията на земеделието и горското стопанство, както и към
промяната на земеделските практики. Намаляването на пашата, последвано от сукцесия, както и
разораването на пасищата води до загуба на тревни местообитания за птиците (дебелоклюна
чучулига, късопръста чучулига /Calandrella brachydactyla/, сива овесарка /Miliaria calandra/) и
лалугера /Spermophilus citellus/, който се явява основна храна за грабливите птици. Сухите
пасища и ливади са особено уязвими от пожари, както естествени, така и причинени от човека.
През сухи години големи територии биват опожарявани. Горите заемат сравнително малки
територии, разпръснати сред откритите пространства и около реката.
8.2.1.2.

Защитени местности

Защитена местност “Меандрите на Бяла река”
ЗМ "Меандрите на Бяла река" е с площ 1531, 98 ха. Обявена със заповед № РД-474 от
11.07.2001 г. на МОСВ по предложение на Българското дружество за защита на птиците с цел
опазване на редки и застрашени видове животни и растения, както и характерен ландшафт.
Намира се в землищата на с. Железари и с. Меден Бук, община Ивайловград. Обхваща част от
долината на Бяла река, отличаваща се с изключителна красота и биологично разнообразие. По
бреговете на реката са запазени едни от малкото в България гори от включения в Червената
книга източен чинар(Platanus orientalis). Меандрите на Бяла река са едно от най-богатите в
херпетологично отношение места в страната. Тук се срещат 7 вида земноводни и 19 вида
влечуги. Сред тях са застрашените змиеок гущер (Ophisops elegans), змиегущер (Ophisaurus
apodus), змия-червейница (Typhlops vermicularis), каспийска блатна костенурка (Mauremys
caspica), шипобедрата (Testudo graeca ) и шипоопашата костенурка (Testudo hermanni).

В защитената местност гнездят 94 вида птици. Тук може да се наблюдават включените в
Червената книга египетски лешояд (Gyps fulvus), черна каня (Milvus migrans), скален орел (Aquila
chrisaetos), късопръст ястреб (Accipiter brevipes), черен щъркел (Ciconia nigra). Районът е
постоянно място за хранене и почивка на включения в Световния Червен списък черен лешояд
(Aegypius monachus).
Защитена местност ”Ликана”
ЗМ Ликана е с площ 3 ха. Обявена е със заповед № РД-328 от 08.05.1992г. на
Министерството на околната среда и водите. Защитената местност ―Ликана‖ обхваща характерни
ландшафти в землището на с. Свирачи, община Ивайловград. Създадена за опазване на
естественото находище на орхидеята дремников главопрашник.
Тук, на малка площ, се срещат голям брой редки и защитени растения. ‖Ликана‖ е царство
на орхидеите. В нея растат 15 вида от тези красиви цветя, сред които пеперудоцветният салеп
(Orchis papilionaceaе), включен в Червената книга на България, орхидеята пирамидален
анакамптис (Anacamptis pyramidalis), двурогата пчелица (Ophris cornuta), която е една от найоригиналните български орхидеи. Цветовете й поразително приличат на насекомо. В България
орхидеята дремников главопрашник (Cephalanthera epipactoides ) се среща единствено в
защитената местност ―Ликана‖. Други редки видове, срещащи се тук, са върбинковата какула
(Salvia verbenace) и монпелийската телчарка (Polygala monspeliaca).
Защитена местност ”Дупката”
ЗМ Дупката е с площ 6,5 ха. Обявена е със заповед № РД-328 от 08.05.1992г. на МОСВ.
ЗМ Дупката се намира непосредствено над гр. Ивайловград и включва природна
забележителност пропастна пещера. На неголяма територия се среща мозайка от сухолюбива
растителност на варовит терен - издънкова смесена широколистна гора на келяв габър (Carpinus
orienalis), мъждрян (Fraxinus ornus), космат дъб (Quercus pubescens), храсталаци на същите
видове и червена хвойна (Juniperus oxycedrus), драка (Paliurus spina-christii), кукуч (Pistacia
terebinthus), жасмин (Jasminum fruticans), малки полянки със садина (Chrysopogon gryllus),
валезийска власатка (Festuca valesiaca), влакновидно коило (Stipa capillata), красиво коило (Stipa
pulcherrima), безлизма (Dichantium ischaemum) и богато разноветрие, включващо
средиземноморски видове, ароматни треви и полухрасти. Част от територията е залесена с
черен бор (Pinus nigra). Флората е богата и включва над 350 вида. Видовете от Червената книга
на България са над 10: тракийско диво жито (Aegilops spaltoides), едноцветната конска подкова
(Hippocrepis unisiliquosa), жълта урока (Bupleurum flavum), балдензова урока (B. baldense),
южното чапличе(Scandix australis), нежния микропирум (Micropirum tenelum),бодливия паленис
(Pallenis spinosa), жлезистия гръмотрън (Ononis adenotricha) и орхидеите недоразвит лимодорум
(Limodorum abortivum), пеперудоцветен салеп (Orchis papilionacea). Тук се срещат още 13 вида
орхидеи, сред които защитени са двурогата и паяковидна пчелици (Ophrys cornuta, Ophrys
mammosa), пърчовката (Himantoglossum carpinum) и пирамидалния анакамптис (Anacamptis
pyramidalis).
Голям е броят на балканските ендемити: дегеновата експарзета (Onobrychis degenii),
атинската мащерка (Thymus atticus), критския ранилист (Stachys cretica ssp. bulgarica),
белоезичестия ранилист (Stachys leucoglossa), тракийския лен (Linum thracicum), струмския жълт
равнец (Achillea clypeolata) и др.
Характерни представители на херпетофауната са: големият гребенест тритон (Triturus
cristatus), кримският гущер(Podarcis taurica), зеленият гущер(Lacerta viridis), пъстрият смок(Elaphe
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quatuorlineata sauromates),големият стрелец (Coluber caspius). От птиците се срещат голямото
белогушо коприварче (Sylvia communis), авлигата (Oriolus oriolus), малкият маслинов
присмехулник (Hippolais pallida) и др. В пещерата "Дупката" която попада в защитената местност
са установени 4 вида прилепи-голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), малък подковонос
(Rh. euryale), пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii). В миналото вероятно те са формирали
голяма колония, но сега поради честото безпокойство пещерата се обитава само от единични
екземпляри.

топографията и на подложната повърхност. Те са от съществено значение за разпределението
на темпераурата и валежите. Това често води до значително преразпределение на тенденциите
на промените в областта на РКМ. За илюстрация, на фиг. 2 е показана областта на интегриране
за приложените климатични симулации, когато топографията е представена при 50 км. стъпка
вляво, и същата област, но при 10 км. стъпка вдясно, която е използвана за получените тук
резултати.

Защитена местност “Хамбар дере”
ЗМ Хамбар дере е с площ 101,10 ха. Обявена е със заповед № РД-427 от 29.10.1999г. на
МОСВ по предложение на Българското дружество за защита на птиците с цел опазване на
крайречни горски формации, ксерофитни дъбови гори, както и редки и застрашени видове
животни и растения.
Защитената местност ―Хамбар дере‖ попада в община Ивайловград и обхваща части от
землищата на селата Казак и Бял градец. По бреговете на река Хамбар дере са запазени
естествени крайречни съобщества от върби (Salix alba, Salix purpurea) и eлша (Alnus glutinosa),
в състава на които влизат и няколко вида увивни растения –лиани. По склонове се срещат стари
дъбови гори, в които са оцелели дървета на възраст 100-200 години. В реката се срещат 10 вида
риби, четири от които са балкански ендемити. Защитената местност се обитава от 9 вида
земноводни, 11 вида влечуги, 43 вида птици и пет вида прилепи. От видовете, включени в
Световния Червен списък, тук се срещат двата вида сухоземни костенурки (Testido graeca и
Testudo hermanni), видрата (Lutra lutra), и прилепите малък подковонос (Rhinolophus hipposideros)
и южен подковонос (Rhinolophus euryale ). От птиците могат да се видят малък орел, голям
ястреб, зелен кълвач, червеногърба сврачка.

8.2.2. Рискови зони
8.2.2.1.

Климатичните промени се изследват, като се предполага различно развитие на човешката
дейност. Това е представено, като 40
‗сценарии‘, систематизирани в SRES
(IPCC Special Report on Emissions
Scenarios, 2000). Обикновено, вместо
тях се използват 6-7 модификации, които
описват различно изменение на СО2 до
2100 година:
Фиг.5. Сценарии за изменение
на CO2 do 2100 год.

Предварителна оценка на риска от наводнения за Източнобеломорски район

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ ЗА ОБЩИТЕ
КОЛИЧЕСТВА НА ВАЛЕЖИТЕ И СТОЙНОСТИ НА ТЕМПЕРАТУРАТА, ИЗПОЛЗВАН В ПОРН
Климатичните модели биват регионалните (РКМ) и глобални (ГКМ) климатични
модели. Основното различие е в многократно по-малката хоризонтална стъпка, т.е. повисоката резолюция на РКМ. Обикновено, стъпката на ГКМ е около 300 км (рядко под 200 км).
РКМ започват от 50 км и вече стигат до порядък от 10 км, както е за климатичния вариант на
числения модел АЛАДИН в проекта Сицилия.
РКМ се ‗захранват‘ на хоризонталните си граници от ГКМ (Фиг.4). Това са така наречените
‗гранични условия‘. По такъв начин РКМ следват сценария и основните тенденции, симулирани
от ГКМ.
Фиг.4.Регионален и голабален климатичен модел
По-малката стъпка (по-висока резолюция) позволява на РКМ да уточнят влиянието на

Изследванията представени в
ПОРН на ИБР са по сценария А1В. Той
се счита за ―среден‖ спрямо останалите,
с начално повишение на СО2, както при
А2 (най-неблагоприятния) и последващо
понижение, след 2050 до стойностите по
сценария В2 (който предполага забавен
растеж на емисиите до края на века. В
този смисъл, до 2050 година сценасриите
А1В и А2 са равностойни.
Локализация
При оценката на грешките на модела и на предсказваните тенденции при климатичните
симулации, често се налага да ги оценим в конкретна станция, която обикновено не съвпада с
възел от изчислителната мрежа на модела. Тази процедура се
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нарича ‗локализация‘ и по принцип представлява вид интерполация, отчитаща
надморската височина. Изменението на температурата при изменение на надморската височина
е добре известно. При осреднените валежи (за месец например) също се забелязва зависимост
от надморската височина. Това се обяснява с по-честите валежи в планинските области, а не на
някаква функционална зависимост, както е при температурата. Изменението на количествата
валеж зависи и от експозицията на склона. Предвид че станциите се разглеждат като
представителни за окръжаващия ги регион, логично е да се използва средната стойност от
заобикалящите станция възли от изчислителната мрежа на модела. При такъв подход има
опасност за небалансираност, защото повече възли могат да попаднат в непредставителна част.
Например в планинска област за станция в долината или повече възли в морето за станция от
сущата. За да се избегне това, тук за стойността в дадена станция се взема средното от
максималната и минималната стойности на заобикалящите възли. Ако областта около станцията
е еднородна, това средно е много близо до средното от всички заобикалящи точки
Оценяване на климатичните промени

изменението на броят на горещите дни в интервала 30-35 градуса.
Първо се прави някаква система за преход. Много модели са „по студени‖ от реалността.
Иначе казано, за оценъчния период ще имаме по-студен климат от реално случилия се. С
прехода (тук има различни подходи) може да се окаже, че интервалът (30-35) от реалните
наблюдения, съответства на (27-28) от оценъчния (интервалите не е задължително да са с
еднакъв размер). Така намираме критерий за горещи дни за климатичните симулации. Това се
прави по отделно за различните интервали, които ни интересуват.
После екстремните случаи се броят. Хипотезата е същата – и в референтната
симулация и в тази за бъдещия период, функцията на прехода се запазва. В първия случай това
бяха систематичните грешки. Броят на случаите в референтния се изваждат от броят им в
бъдещето. Това се предполага за очаквана промяна на броя на дните с температури в интервала
30-35 градуса.
За по-надеждното елиминиране на систематичните грешки, особено когато разглеждаме
промените по месеци или сезони, предполагаме и допълнителна зависимост на грешката от
големината на предсказваните изменения. Иначе казано, елиминираме грешката на
евентуалното изменение, предполагайки, че тя е толкова по- голяма, колкото по-голямо е самото
то. Това е особено вярно при екстремните стойности и е илюстрирано на долната графика. Взети
са стойностите на месечните валежи за София през юли.
Реалните валежи са пренаредени във възходящ ред и са нанасяни по абсцисата, а
по ординатата, съответно, са моделираните. В идеалния случай точките трябва да лежат
на една права под 45 градуса. Както се вижда на фигурата, при по-големите стойности на
валежите, моделът показва много по-обилни валежи от действителните. Грешката нараства
приблизително линейно с нарастването на реалния валеж. За елиминиране на тази грешка
развихме показания по-долу метод.

Трябва да се извършат три серии изчисления:
Първата е с реални гранични условия за референтния период (1961-1990), с който се
прави сравнение за изменение на климата. Прави се с ре-анализи от реалните данни като
гранични условия. Такива например са ERA40 на Европейския център за средносрочни прогнози.
Тази серия ще я наричаме оценъчна. Проблемът тук е, че се прави скок от 100 км (каквато
обикновено е стъпката на данните от ре-анализите) на 10 км. С тази серия оценяваме
абсолютната грешка на модела. Трябва да имаме и реални наблюдения за този период, като
симулацията на модела се ‗локализира‘, както е отбелязано по-горе.



Референтна. Тук граничните условия се вземат от глобалния модел. В случая се ползва
френския модел ‗Арпеж‘. Пресмята се за референтния период 1961 – 1990 година.
Симулация – за някакъв период в бъдеще, но точно толкова голям, колкото референтния
– 30 години. Разликата тук е в съдържанието на парниковите газове, съгласно сценариите
указани по-горе. Има разлика и в състоянието на океаните, което също се моделира.
Оценките за климатичните промени за различните елементи става по различен начин.
Тенденциите на температурата се намират, като извадим от симулирания период
референтната версия. Предположението е, че систематичните грешки са еднакви и са

еднакво разположени. Това не е точно така, но е масовата практика. Подобно
предположение се прави и за валежите.
За екстремни събития вече се налага и използване на допълнителна оценъчна
процедура. Има най-различни техники. Като пример, нека вземем намиране на промяната на
екстремни температури, съгласно STARDEX индексите. Ето пример как би се оценило

Метод с пропорционална на стойността грешка
Означаваме за даден елемент V (температура или валеж):
V0 – нормата за 1961-1990;
VR – референтната симулация за 1961-1990;
VF – симулацията за бъдещ период;
V0F – търсената норма за бъдещия период без систематична грешка;
k – константа за грешката, зависеща от стойността на разглеждания елемент;
a = a(x,y,z) – пространствена систематична грешка.
Предположението е, че грешката е сума от постоянна за всички симулации и еднакво
пространствено разпределена грешка, a и грешка, пропорционална на стойността на елемента с
постоянен за всички симулации коефициент k .
Това предположение води до следните изрази за референтната симулация: VR = V0 + a +
k VR
(1) или казано иначе, нормата от референтната симулация е сума от истинската
норма, натоварена с грешката a + k VR .
Записано по друг начин: (1 - k)VR =a + V0
(1a) Моделираната норма за бъдещия
период е тази без систематичната грешка плюс систематичната грешка a + k VF – уравнение (2) .
VF = V0

F + a + k VF

(2)
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Изваждайки уравнение (1) от (2), намираме: (1 - k)(VF – VR ) = V0 ; F – V0
разделяйки на (1а); (VF – VR )/ VR = (V0 – V0F )/(a + V0 ). Означавайки S = (VF – VR )/ VR

(3) и

Намираме за търсената (без систематична грешка) тенденция на изменение спрямо
нормата за 1960-1990: V0F – V0 = S V0 (1+a/ V0 )
(4). S се намира директно от
климатичните симулации за референтния и бъдещия периоди, V0 е известната норма. Остава да
оценим a/ V0. За температурата отчетена в Келвин, общата грешка a е не-повече от 3-4 градуса,
а V0 е около 273 и тази поправка е пренебрежима. За валежа горното съотношение се колебае
средно в границите 0.0 - 0.025. Това позволява и тук тази поправка да бъде пренебрегната. С
този метод са пресметнати тенденциите, показани в ПОРН на ИБР._

Използването на водохранилищата е много често комплексно - за напояване и
енергодобив или водоснабдяване, като обикновено едната функция е преобладаваща. По-малко
са водоемите с основно водоснабдително или индустриално предназначение

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ В ПРОМЯНАТА НА
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА 24-ЧАСОВИТЕ КОЛИЧЕСТВА НА ВАЛЕЖИТЕ ЗА ПЕРИОДА
2021-2050 ГОДИНА, ИЗПОЛЗВАНА В ПОРН НА ИБР

Фиг.7. Схема на водохранилищата в южната част на ИБР с относителен размер
на Водохранилищата
Площта от водосборите в ИБР, чиито води преминават през водохранилища, е над 13050
km2 и представлява близо 1/3 от общата площ. Ако се приеме, че планинската зона, която е
почти изцяло обхваната от водохранилища, събира 80-85% от водите, това показва, че 1/2 от
оттока преминава през едно и повече водохранилища.
Фиг.6. Методология за определяне на тенденциите в промяната на разпределението н
24-часовите количества на валежите за периода 2021-2050г.
В Приложение №6-1 е описан методът за определяне на климатичните тенденции за
общите количества на валежите и стойности на температурата. Когато се интересуваме от
промените на даден елемент в някой конкретен интервал, този метод се нуждае от
модификация. В случая на валежите, за да определим правилно тенденциите за промяна в
даден интервал, е необходимо да вземем превид, че броятна валежите е различен за
референтния и бъдещия период.
Ако означим с VR общият брой на дните с дъжд през референтния период 1961-1990; VR
(a,b) броят на дните с дъжд в интервала от a до b мм (литра на кв. метър) за денонощие през
същия период. И съответно: VF очакваният общ брой на дните с дъжд през бъдещия период
2021-2050; VF (a,b) броят на дните с дъжд в интервала от a до b мм (литра на кв. метър) на
денонощие за същия период.
За процентната промяна намираме: S = (VF (a,b) / VF – VR (a,b) / VR )* 100%
ФУНКЦИЯ НА ГОЛЕМИТЕ ЯЗОВИРИ В ИБР

Прилагане и тестване на методика и извършване на изчисления за язовирите с
известните характеристики - В системите за защита от наводнение ролята на водохранилищата
се симулира прецизно (чрез техните динамични параметри - наличен свободен обем, приток и
разход) или схематично, като се приемат условни модели на функциониране – например чрез
придържане към определен свободен обем. При втория вариант е необходимо да се зададе
начален обем и разхода се определя в зависимост от това дали е надхвърлена предварително
зададена граница на запълване – контролен обем. Според ЗВ ―Неразделна част от
разрешителното за водовземане от комплексните и значими язовири по приложение 1 са
режимните графици издавани от министъра на околната среда и водите‖. Режимните графици се
публикуват на сайта на МОСВ (МОСВ, 2003-2011) .
Поддържането на определените с месечния график обеми се осъществява чрез
водноелектрически централи, а при невъзможност - чрез основен изпускател. Разрешеният
лимит за използване, определен с месечния график, може да бъде надвишен, в случай на
определен обем за поемане на очакван приток или при възникване на непредвидими и/или
изключителни обстоятелства. Определянето на обем за поемане на очакван приток е един
наложил се от практиката за управлението на водите в язовирите подход, който се използва
много успешно по време на пълноводие, при получаване на прогнози от НИМХ за рязка промяна

Общ устройствен план на Община Ивайловград
в хидрометеорологичната обстановка, която довежда до обилни валежи и/ или интензивно
снеготопене и бързо увеличаване на наличния обем в язовирите, както и при настъпили аварии
по язовирната стена и/или съоръженията към нея. Основната цел на този обем е да осигури
свободен обем в дадения язовир за поемане на очакван приток по време на пълноводие или при
силни валежи и да намали влиянието на високата вълна след язовира (М. Арангелова, 2011).
Според литературни данни поддържането на контролен обем зависи от два параметъра.:
-годишния приток;
ото отношение между водоползването и притока;
Колкото стойностите на тези два параметъра са по-високи, толкова началното водно ниво
преди наводнението е по-близко до това на контролния обем. Тези два параметъра са изчислени
за комплексните и значими водохранилища в ИБР.
От изчислените параметри следва извода, че яз. Тополница и язовирите от каскада
Арда (Студен кладенец и Ивайловград) най-трудно поддържат зададени контролни обеми.
Яз. Въча и яз. Копринка попадат в следващата група по отношение на тези параметри.
При стриктно спазване на контролните обеми се счита, че ефективността на
водохранилището като предпазно съоръжение зависи от нормалното му действие (управление,
функциониране). ―Неконтролираният‖ празен обем действа еднозначно, поемайки високата
вълна до запълването си. Този обем не се изтака във времето на протичане на високата вълна.
Отбелязва се, че при водохранилища без преливни клапи
(и изпускателни съоръжения) целият свободен обем (разликата между общия обем и
контролния обем) е ―неконтролиран‖. Това действие на водохранилището е пасивно спрямо
високата вълна, тъй като празният обем не може да бъде променян във времевия отрязък на
наводнението.
Влияние на свободния обем на водохранилището при надвишаване на контролния обем
върху високата вълна при наводнение - Обемът на водохранилището, повлиян от преливните
клапи (и други изпускателни съоръжения), съставя контролируем обем при висока вълна. Ролята
на този обем при високи води е динамична и се определя от ефективността при управлението на
клапите и изпускателните съоръжения. При преливане водното количество зависи нелинейно от
обема на водата във водохранилището чрез уравнението на ключовата крива на
водохранилището и уравнението на преливника (Valdes, J., Marco, J., 1995). Ефектът е
притъпяване на високата вълна, забавянето й във времето и увеличаване на продължителността
й. Задържаната вода във водохранилището се изтича следе време, но скоро след високата вода
(за разлика от водохранилищата без изпускателни съоръжения). При наличие на преливни клапи
са възможни различни стартегии за управление на риска, например ―затваряща‖ стратегия, при
която се задържа максимално водата във водохранилището. Тази стратегия е подходяща при
наличие на долулежащо водохранилище, но върхът на високата вълна се запазва и нараства.
При отваряне на преливните клапи се намалява върхът на високата вълна и потенциално опасни
високи води се изтакат предварително, но се ускорява преминаването им.
Последната стратегия е по-често използвана, тъй като е по-безопасна за язовирната
стена и най-вече при големи язовири и сериозни високи вълни. (виж информацията за
наводнението в басейна на р. Тополница – август 2005 г.).
Влияние на задържането на вода във водохранилищата до кота корона (пренатоварване)
върху високата вълна при наводнение - Когато водохранилището е запълнено до горния край на
клапите или не разполага с преливни клапи, продължаващото задържане на вода в него (до кота
корона) има облекчаващ ефект върху вида на високата вълна: намаляване на върха,
удължаване във времето и забавяне. Този ефект може да бъде значителен при плитки водоеми с

голяма площ, където големи обеми се задържат с малко свръхнатоварване._
Хидравлично определяне на котата на водната повърхност за максималните
водни количества с обезпеченост 1%
При определяне на дълбочината и котата на водната повърхност за максималните водни
количества с обезпеченост 1% във всяка от селектираните зони с възможен риск за наводнение
са възможни различни подходи в зависимост от наличната топографска и хидроложка
информация:




Изчисляване на нормалната дълбочина за условията на стационарно, равномерно
движение;
Хидравлично моделиране с използване на 1D модели, при стационарен и
нестационарен режим на движение на водата;
Хидравлично моделиране с използване на 1D+2D модели.

Всеки от цитираните подходи има своите предимства и недостатъци, които са подробно
анализирани в рамките на самата методика. От чисто формална гледна точка най-точни са 2D
моделите, които освен котите на водната повърхност дават и векторите на скоростта в
изчислителните възли на мрежата, т.е. при тях освен котата на водната повърхност може да
бъде добавен и критерият за скорост на водното течение. Изработването на такива модели
изисква изключително голям обем прецизна и скъпоструваща информация и към тях трябва да
се прибягва след съответна обосновка.
Очевиден е фактът, че използването на 2D моделите само по себе си не може да
компенсира липсата на прецизен модел на терена за речното корито и прилежащите заливаеми
територии. Следва изводът, че използването на 1D и евентуално 2D моделите в условията на
стационарно неравномерно движение или нестационарно движение на водата ще бъде
приоритетно на следващия етап на изследванията.
На настоящия етап на предварителна оценка е избран методът с определяне на
нормалната дълбочина за условията на стационарно, равномерно движение. От хидравлична
гледна точка този метод е приложим, когато геометричните и хидравличните параметри на
течението не се променят в границите на един достатъчно дълъг участък. В този случай се
използва формулата на Шези:
една скорост на водното течение
водно количество 1 R1/ 6 n
- скоростен множител (формула на Манинг)
R - хидравличен радиус
A- площ на намокреното сечение
д i - наклон на водната повърхност в участъка (съвпада с наклона на дъното и
хидравличния наклон)
В много от случаите при наличие на подприщване или наличие на съоръжения точността
на метода се влошава, но същото важи и за останалите методи, ако не се разполага с
достатъчно точна информация за критичните участъци на подприщване (мостове, прагове,
водовземания и др.).
По-надолу е описана последователността на извършване на хидравличните изчисления.
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8.2.3. Инженерно-геоложко проучване
8.2.3.1.

Въведение.

Настоящото проучване е проведено през месец ноември 2014 г. в изпълнение на
изискванията на чл.103 (6) от Закона за устройство на територията и Наредба № 8 от 14.06.2001
г. за обема и съдържанието на устройствените планове. Целта му е да установи и схематизира
геоложките, инженерно-геоложките и хидрогеоложките условия на територията на Община
Ивайловград.
Разработката е изпълнена от екип на Българска Геоложка Компания с ръководител
инж.геолог Пейчо Пейчев – член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с
пълна проектантска правоспособност, секция "Минно дело, геология и екология", регистр.
№03496.
8.2.3.2.

Физикогеографска характеристика.

Според предложеното в [4] физикогеографско райониране община Ивайловград попада в
Ивайловградски район на Източнородопската подобласт, част от Рило-Родопската област на
Южнобългарската провинция.
Релеф
Релефът на общината е разнообразен, зает от ниските разклонения на Източнородопския
рид, който е с надморска височина между 70 и 700 метра. Релефът се определя от плавните
извивки на ниските родопски ридове, които се ―разливат‖ в обширни долини. Средният наклон е
4.8%.
Климат
Климатът на района е континентално-средиземноморски. Режимът както на валежите,
така и на речния отток е типично
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Избор на период за изследване
Световната Метеорологична Организация препоръчва като климатичен период подходящ за
сравнителни цели, за обмен на информация, както и за ―норма‖ – периода 1961-1990 г.
Препоръчания от СМО 30-годишен период е достатъчно дълъг за статистически оценки и
обхваща период с повишена водност на реките (1961-1981г.) частично периода с понижена
водност от 1982 до 1995 г., което в повечето райони на България продължава до 2000г. и дори
след това. След 2004 г. се наблюдава начало на повишение на средногодишните стойности на
оттока, като най-вече през 2005 г., но и през 2007 г. се регистрират екстремни стойности на
високите води. Поради краткия период, с който разполагаме след 2005 г., тази нова тенденция е
с неясен във времето характер, поради което не е възможно на настоящия етап да прогнозираме
бъдещото й развитие. Не е изключено навлизането в пореден по-влажен период, но това
предстои да се види идните няколко години, тъй като са възможни и краткотрайни флуктуации на
оттока. Изхождайки от представения анализ, както и определените условия за период на
изследване на максималния отток е избран период 1961-2010 като представителен за целия

изследван регион. Понастоящем 2010 г. е и последната година, за която има валидирана
информация за годишните максимуми.

Валежи, мм

По-надолу е описана последователността на извършване на хидравличните
изчисления.
1. Подготовка на входни данни
• Геометрични данни - за изчислителните профили. За всеки участък е определен с помощта на
директни измервания един представителен изчислителен профил, като едновременно с това е
измерен и надлъжния наклон на водната повърхност в участъка чрез измервания на кота водно
ниво на известно разстояние преди и след профила (обикновено няколко десетки метра), като
– Данните за профилите включват двойки числа: разстояние от постоянно начало и кота дъно
(абсолютна или относителна);
– Избор на коефициент на грапавина, след анализ на морфологичните характеристики и
зърнометрията на дъното в участъка;
– Коефициентът на Шези (скоростния множител) е определян по формулата на Манинг. Това
изисква определяне на площите на напречното сечение, намокрения периметър и хидравличния
радиус за напречния профил, което при неправилна форма на профила изисква значителна
изчислителна работа.
2. Провеждане на самите хидравлични изчисления
По принцип изчисляването на дълбочините (котите на водната повърхност) в условията на
равномерно движение е проста задача, която при неправилна форма на напречното сечение се
усложнява единствено от необходимостта за определяне на площите на напречното сечение,
намокрения периметър и хидравличния радиус при
различни коти на водното ниво.
Изчисленията могат да се извършат ръчно или с помощта на макроси в EXCEL.
Метод и технология за определяне на залетите площи и изготвяне на ГИС слой с тях При
определяне на районите с потенциална заплаха от наводнения не са взети предвид защитните
съоръжения (диги). Няма достатъчно надеждна информация за състоянието на защитните диги,
за да може да се оцени адекватно ефекта на защита. В случай на претоварване има вероятност
за скъсване на дигата и тогава рискът от наводнение за районите по течението на реката
допълнително ще се увеличи.
Информация за съществуването на диги е дадена в атрибутната таблица на потенциално
наводнените зони. За успешното решаване на тази задача е много важно да има достатъчно
точен височинен модел на терена. Очевидно е че колкото по-точен е моделът на терена, толкова
по прецизни и по-точна е информацията която дават създадените карти на наводнението. При
създаването на грида на водната повърхност е използван следния подход. На речните участъци,
които са потенциално под заплаха от заливане, на характерни места са прекарани
перпендикулярни линии с коти на водната повърхност получени от интерполация на хидравлично
изчислените водни нива в профилите. С така получените данни за котите на водната повърхност
е създаден гридът на водната повърхност при застрашените от наводнение зони.
Определени са зоните на заливане при резултати от хидравличните изчисления за максимални
водни количества с обезпеченост 1%. Залетите зони са представени като слой в GIS, който
лесно може да бъде свързан с друга информация като население, промишлени обекти, пътища и
др
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Фиг. 8. Климатограма на станция
Ивайловград.
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Основните ветрове са от
северната посока – север и североизток. Южните и югоизточни ветрове по долините на реките
Арда и Бяла донасят средиземноморско влияние (Фиг.2).
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Фиг. 9. Роза-диаграма на ветровете по честота за станция
Крумовград.
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Средният брой на дните със снежна покривка е 23, която
започва да се задържа от края на месец декември и продължава до
началото на месец март. Максималната и средната височина на
снежната покривка са показани на фиг.3.
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Фиг. 10. Диаграма на снежната покривка за станция Ивайловград.
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8.2.3.3.

Геоложки строеж на района.

На територията на община Ивайловград се разкриват литоложки разновиднос¬ти с
докамбрийска, триаска, юрско-долнокредна, горнокредна, палеогенска, неогенска и кватернерна
възраст [2]. Границите на литостратиграфските единици са показани на Приложение 1.
Докамбрият е представен от метаморфни и магмени скали, поделени в две големи
литостратиграфски единици – Прародопска и Родопска надгрупи
В Родопския масив Прародопската надгрупа се състои от три групи - Ботурченска,
Арденска и Стражецка.
От скалите на Ботурченската група (pCB) в района се разкриват слоисти, масивни
амфиболити с тънки прослойки от мусковитови и двуслюдени шисти и гнайсошисти от
Гнездарската амфиболитова свита (gn pCB) – до едноименното село.
Скалите от Арденската група (pCC) влизат в състава на няколко единици. Горскатa свита
на левкократни гнайси (gо pCC) има разпространение в околностите на село Горско и e

представена от двуслюдени и мусковитови гнайси. Свитата се разполага с нормален преход
върху скалите на Гнездарската свита и се покрива от скалите на Тинтявската гранитогнайсова
свита (ti pCC). Последната е изградена от биотитови, някъде и двуслюдени гнайси. На места се
наблюдават отделни пачки биотитови гранитизирани гнайси и гранитогнайси. Скалите са
пресечени послойно от кварцови жили. Свитата се разпростира между селата Меден бук и Черна
черква и се покрива нормално конкордантно от скалите на Белополската гнайсова свита (bp
pCC). Скалният й състав е представен от средно- до дребнозърнести биотитови и двуслюдени
гранитизирани гнайси до гранитогнайси. Вместени сред тях са отделни прослойки от мусковитови
и биотитови лептинити, гнайсошисти, шисти и амфиболити. Скалите от Белополската гнайсова
свита се наблюдават по периферните части на Белоречкото подуване, югозападно от село Горно
Луково. В целия разрез на свитата се наблюдават секущи кварцови жили.
В обсега на проучваната област от скалите на Стражецката група (pCА) се разкриват тези
от Орловската гнайсова свита (or pCА). Te са представени от тънкоивичести двуслюдени до
биотитови гнайси с отделни прослойки от лептинити, лептинитови гнайси и гнайсогранити.
Горната граница на свитата е нормален и постепенен преход с Горноюрушката лептинитова
свита (gu pCА). Скалният й състав е изграден от двуслюдени лептинити и лептинитови гнайси.
По-рядко се срещат гнайсошисти и дребнозърнести биотитови гнайси. Скалите са пресечени от
кварцови жили от млечнобял до сив кварц. В обсега на община Ивайловград свитата има
разкритие на юг от село Ботурче около селата Долни и Горни Юруци.
Магматизмът, свързан със скалите от Прародопската надгрупа, е описан в следните
магмени комплекси: Комплекс на метасерпентинити (σpCB) – изграден от различни по големина
серпентинови тела, вместени сред скалите от Гнездарската свита; Комплекс на базични
метавулканити (βpCА-С) – представен от средно- до дребнозърнести амфиболити. В отделни
прослойки съдържат гранат. Прослоени са с гнайсите на Арденската група между селата
Кобилино, Пелевун и Железари или изграждат значителна част от Ботурченската група западно
от село Черна черква.
Скалите от Родопската надгрупа имат много широко разпространение в обсега на община
Ивайловград. Най-често срещани са литоложките разновидности изграждащи Чепеларската
пъстра свита (tčpCD). Скалите от пъстрия състав на свитата са разделени на три члена, които са
подредени отдолу нагоре в профила в следната последователност: Яйладжикски член (tč/ia
pCD), изграждащ основата на свитата между селата Кобилино и Орешино. Представлява
разнообразие от гнайси, гнайсошисти и шисти, мусковитови аплитоидни лептинити и по-рядко
амфиболити. Долната му граница са скалите от Прародопската надгрупа. Горната му граница е
Тумбенският член (tč/tb pCD), който започва с пачка от амфиболити, но в него преобладават
двуслюдените гнайсошисти и шисти. Те се проследяват в северните части на община
Ивайловград в ивица между вр.Капанкая и разклона на шосето за село Черничино. Горната
граница на Тумбенския член е нормална и конкордантна с Камилдолския член (tč/km pCD).
Изграден е основно от слоисти и масивни амфиболити, сред които се срещат различно дебели
прослойки от гнайси, гнайсошисти и шисти, мрамори и калкошисти, лептинити, железоносни
кварцити. Амфиболитите са зелени, тъмнозелени до чернозелени на цвят. Скалите от
Камилдолския член имат разпространение в северните части на общината, а на юг изграждат т.
нар. Пелевунски навлак.
Магматизмът, свързан със скалите от Родопската надгрупа, се проявява главно в
Комплекса на базичните метавулканити (βpCD) представен от дребно-, средно- до едрозърнести
амфиболити, които участват в състава на Чепеларската свита. Скалите от комплекса са с ясно
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изразена шистозност. На цвят са зелени, тъмнозелени до чернозелени. По химизъм
съответстват на базични вулканити и техните туфи.

Славеево, Лъджа, Свирачи и Белополяне. В северните части на община Ивайловград скалният
състав на свитата е идентичен, но преобладават конгломератите.

Триаската система включва нискокристалинни метаморфити и метаседиментни скали от
състава на Орешиновската метаседиментна свита (orT-?), която има разкритие между селата
Горно Луково и Мандрица. Това са зелени шисти със седиментен произход, които са подложени
на регионален метаморфизъм и превърнати в разнообразни кристалинни шисти. От скалите с
карбонатна компонента се наблюдават калкошисти, мраморизирани варовици и мрамори. В
пластореда се наблюдават интрузивни тела от метадиабази, метагабродиабази, метадиабазови
туфи, серпентинити. Горната граница на свитата е тектонска с Горнолуковската
метавулканогенно-седиментна свита (glT-?). Тя е изградена от вулканогенни и вулканогенноседиментни скали, представени от диабази, калкошисти и метадиабазови туфи.

Неогенски разновидности в границите на община Ивайловград се наблюдават като
отделни малки петна в северозападната й част. Те се разполагат трансгресивно върху
кристалинните отложения на Вълчеполската моласа или тектонски до тези от Въгленоснопесъчливата задруга. Неогенските скали, изграждащи състава на Брекчоконгломератовопясъчниковата задруга (N1-2?), са представени от блокови и валунни брекчи,
брекчоконгломерати и пясъчници. Късовете са кристалинни от амфиболити, различни видове
гнайси, пегматити и др.

Юрско-Кредната система обединява скални разновидности със смесена юрскодолнокредна възраст. Това са главно седиментни скали – конгломератобрекчи, чакъли, гравийни
конгломерати, пясъчници, алевролити, мергели и варовици от състава на Долнолуковската свита
(dlJ1-K1?). Магмените и метаморфните скали имат ограничено разпространение. От тях се
наблюдава разнообразие от шисти, филити, силицити, метаалевролити, метакварцити, отделни
тела от гранодиорити и дацити. Долната граница на свитата е тектонска спрямо Горнолуковската
или Орешиновската свита.
Горнокредните скали имат разкрития западно от село Мандрица. Те са от състава на
Меденбукската свита (mbК2), която е разположена с тектонска граница върху скали с
докамбрийска възраст или от Долнолуковската свита. Изградена е главно от конгломерати,
конгломератобрекчи, брекчи, грубозърнести пясъчници, варовици и туфи. Магмените скали са
представени от андезити и диоритови порфирити, габродиорити, диорити, кварц-диорити и
гранодиорити.
Палеогенските скали в района се разполагат трансгресивно върху различни мезозойски
разновидности или върху докамбрийски скали. Разкриват се като отделни петна, вместени сред
литоложките разновидности с по-стара възраст. Обособени са в няколко литоложки единици.
Съставът на Континентално-теригенно-варовиковия комплекс (1Pg1) е изграден основно
от брекчи в сиви цветови тонове. Размерите на късовете са от гравийни до валунни. Късовете са
от калкошисти, мрамори, амфиболови, хлорит-серицитови шисти, филити и кварцити.
Отложенията на комплекса се покриват трансгресивно, с рязка граница от материалите на
Брекчоконгломератната задруга (2 ). Представена е от брекчоконгломерати, конгломерати и
грубозърнести пясъчници, които се откриват в околностите на селата Сив кладенец, Мандрица,
Долно Луково и Меден бук, както и в западните части на общината. Задругата се покрива от
Въгленосно-песъчливата задруга (3 ), изградена в преобладaващата си част от пясъчници и помалко конгломерати, брекчоконгломерати, мергели и варовици. Пясъчниците са с бежово и сиво
оцветяване. Въгленосно-песъчливата задруга преминава с нормален бърз преход към отгоре
лежащата Мергелно-варовикова задруга (4 ). Тя има разкрития по билните части около селата
Свирачи, Орешино, южно от село Белополяне и север-северозападно от село Долно Луково.
Скалният й състав е изключително от органогенни варовици.
Палеоген-неогенската система е представена от отложенията на
Вълчеполскатамоласова свита (vpPg3-N1) – пясъчници, глинести пясъчници, конгломерати, алевролити,
алевритови глини и глини. Те заемат една относително голяма площ, ограничена от селата

Неоген-плейстоценските (неразчленени) седименти (N-Q) са представени от няколко
малки петна, разкриващи се по поречието на р.Бяла река, на запад от село Розино и северсевероизточно от селата Гугутка и Бели дол. Това са слабоспоени пясъчници, чакъли, валуни и
блокове. Късовете са заоблени и са от интрузивни скали, терциерни седименти, вулканити и от
кварц.
Кватернерът в проучвания район е представен от пясъци и чакъли от алувиалните
отложения в средните и долните течения на реките Луда река, Бяла река и Арда.
В тектонско отношение община Ивайловград попада в източната част на Белоречкото
подуване и заема южните части на Маджаровското и Бряговско-Вълчеполското понижения. Тези
структури принадлежат към Югоизточния блок на Родопския масив.
8.2.3.4.

Хидрогеоложка характеристика.

Водоносни в разглеждания район са палеогенските и докамбрийските скали. Режимът и
качественият състав на подземните води следват хода на климатичните елементи, но са
отместени по време. През пролетта обилното снеготопене и валежи, по-ниските температури и
малкият дефицит на влажността обуславят главния максимум на количествата и нивата на
подземните води. Температурата на подземните води се стреми към изравняване с
температурата на почвата и въздуха.
Силикатните скали от метаморфния комплекс на палеогена и на другите скални
разновидности в района се характеризират с малка водообилност. Това се дължи на тяхната
слаба напуканост и дълбоката разсеченост на релефа в Източнородопския масив. Водите са
пукнатинни и са дренирани дълбоко в палеогенските скали от речно-овражната система.
Подземните води излизат на повърхността под формата на извори по дрениращите разломи.
Тези извори са с малки дебити – от 0.01 до 1 и по-рядко до 10-20 . По-голямата част от малките
извори при засушаване пресъхват. Водите са пресни и валежите са основния им източник на
подхранване.
По регистъра на Басейнова дирекция за управление на водите "Източнобеломорски
район" за района са обособени две подземни водни тела (ПВТ):
- ПВТ BG3G00PtPg2024: Пукнатинни води – Ивайловград–ски масив със следните
основни характеристики:
= обща площ – 191 km2
= модул на подземния отток – 0.4 l/s.km2.
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= експлоатационни ресурси – 60 l/s.
- ПВТ BG3G00000Pt046: Пукнатинни води – Централно-ро–допски комплекс със
следните основни характеристики:
= обща площ – 4367 km2
= модул на подземния отток – 1.0 l/s.km2.
= експлоатационни ресурси – 2620 l/s.
Подземните води са пригодни за питейно водоснабдяване, но в ограничени количества
поради ниската водообилност на водоносните пластове. Локално могат да се ползват за
напояване на неголеми площи, както и в технологичния цикъл на някои малки производства.
8.2.3.5. Полезни изкопаеми.
От полезните изкопаеми, свързани с докамбрийския фундамент, са установени
железоносни кварцити, пиротинови тела и лещи, хромитови и магнетитови впръслеци в
метаморфозираните ултрабазити, мусковитови находища (от пегматитовите полета). В повечето
случаи известните проявления на полезни изкопаеми в скалите на докамбрия са малки по
размери и значение, но цялостна оценка не им е направена.
Сред полезните изкопаеми свързани с мезозойските скали са медно-полиметалните
проявления в околностите на село Долно Луково и местността св. Илия. Те са във вид на лещи,
жили и впръслеци и нямат практическо значение.
В палеогенските скали са установени златни разсипи в околностите на селата Сив
кладенец, Мандрица, вр.Михал тепе и по река Костилковска, чието значение все още не е
изяснено. С палеогенска възраст са и въглищните пластове при село Меден бук. Те са с малка
дебелина и не представляват практически интерес.
Туфите в околностите на селата Свирачи и Белополяне се използват за строителен
материал. В бъдеще е необходимо да се изучи степента им на зеолитизация с оглед
използването им в това отношение.
Като по-перспективни са проучени и оценени златно-полиметалните проявления в
находище ‖Камилски дол‖, което е със следпалеогенска възраст. Със същата възраст е
полиметалното рудопроявление при село Горно Луково, което засега няма практическо значение.
За строителни материали се използват почти всички здрави и свежи скали в околностите
на селата. Варовиците от мергелно-варовиковата задруга се използват като суровина за
добиване на вар и на пътна настилка. За строителна суровина се използват туфите от първия
кисел вулканизъм. Кариери за добиване на пясък и чакъл има по реките Арда (западно от село
Славеево) и Бяла река.
8.2.3.6.

Сеизмичност.

За цялата територия на Община Ивайловград по картата за сеизмично райониране на
територията на България за период от 1000 години [10] е определена сеизмична интензивност VII
степен.

Главният параметър за проучваната площ е agR (референтно максимално ускорение на
земна основа тип А). Съгласно българското Национално приложение БДС EN 19981:2005/NA:2012 [Error! Reference source not found.] стойностите му са в следните граници:
- agR = 0.05g ’ 0.09g (средна стойност - 0.07g) за период на повторяемост 95 години.
- agR = 0.09g ’ 0.13g (средна стойност - 0.11g) за период на повторяемост 475 години.
- agR = 0.13g ’ 0.18g (средна стойност - 0.16g) за период на повторяемост 1000 години.

8.2.3.7. Инженерно-геоложки условия и обща устойчивост.
За територията на Община Ивайловград са установени опасни геоложки процеси с
непрекъснато действие, които се поделят на три основни групи [8]. В изучавания район са
установени и ще бъдат описани по-долу процеси и от трите групи. Те са показани на картата
(приложение 2).
1) Процеси с внезапно действие или с периодично активизиране (рискови):
- Свлачища и срутища. На територията на Община Ивайловград няма
регистрирани големи свлачища и срутища в регистъра на "Геозащита Перник", в чийто район на
действие попада общината. Независимо от това на много места съществува опасност от локални
свличания и срутища. По тази причина е задължително инженерно-геоложките проучвателни
работи на всички обекти да включват обследване на района за наличие или опасност от
възникване на гравитационни процеси.
- Разрушителни наводнения. Това е хидроложко явление, но има пряка връзка и с
геоложката среда, тъй като води до размиване на речните брегове, промяна на речното корито,
активизиране на свлачища, срутища и сипеи, отлагане на големи количества наноси.
Разрушителните наводнения са обичайни за проучвания район поради дълбоките речни долини
и високата скорост на речните води при интензивни валежи с голяма продължителност и обилно
снеготопене. Водят до разрушаване на мостове, сгради, инженерни и комуникационни
съоръжения. Пример за това са наводненията по Бяла река през 1990 г.
Борбата с разрушителните наводнения се води чрез: залесяване на водосборни райони,
строителство на преградни стени, водосъбирателни басейни и отводнителни канали, изграждане
на защитни диги и корекция на речните корита. Задължително е да се извършва редовно
почистване на реките и деретата за осигуряване на добрата пропускатална способност на
коритата им.
2) Процеси и явления с непрекъснато действие:
- Активен разлом от II ред. Установен е приблизително по коритото на Бяла река с
посока ЗСЗ-ИЮИ. Характерни са силно тектонизираните зони, в които скалите са значително
нарушени. Има значение за геоложкия риск поради проявяването на неотектонска, съвременна и
сеизмична активност.
Активният разлом преставлява потенциална опасност за хидротехническото
строителство, прокарването на минни изработки, пътища, мостове, тунели, ж.п.линии, големи
сгради и съоръжения. При инженерно-геоложките проучваттелни работи за различните видове
строежи трябва да се обръща сериозно внимание на тектонизираните зони.
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- Скален венец около платовидна заравненост с повишена опасност от склонови
процеси. Установен е в северозападната част на общината – около село Черничино и югоизточно
от него. Склонови деформации възникват по периферните участъци на андезитовите и
риолитовите разливи.
- Eрозия. Ерозията в района е два вида – площна и линейна.
Площна ерозия в средна степен е установена по цялата площ на общината. В няколко
зони ерозията е във висока степен – северозападната част, почти цялата източна част и една
зона в западната част – северно от Бяла река, успоредно на коритото й. Площната ерозия
унищожава земеделските земи, като изнася плодородния хумусен слой.
Линейната ерозия е двустранна (дълбочинна и странична). Дълбочинната ерозия е
характерна за терени с наклон над 5-8˚. Развита е в делувия, изветрителната кора на скалите по
склоновите участъци, лишени от естествена растителност, където образуват оврази.
Страничната ерозия се проявява при реките с постоянен воден отток . Степента на
преобразуване на бреговете се обуславя от податливостта на размиване на несвързаните,
свързаните глинести и на изветрелите, напукани скални разновидности. Двустранна линейна
ерозия е установена в югоизточната част на общината – в землищата на селата Белополяне,
Сив кладенец, Мандрица, Костилково и Долно Луково.
Приносът на ерозията в общата геоложка опасност е много съществен. Обикновено срещу
нея се налага ползване на комплекс от мерки: агротехнически (при терени с наклон до 8-10°),
залесяване (при изоставени силно ерозирали терени), инженерно-технически (противоерозионни
тераси, валове, баражни стени).
- Изветряне. Сложна система от множество физични, химични и биологични
процеси засягат всички видове скали, разкриваи се на земната повърхност. Преминавайки през
различни стадии, здравите и свежи скали се превръщат в изветрителни продукти, състоящи се от
сипеща се или песъчливо-глинеста маса. Изветрянето обхваща по-голяма дълбочина при
наличие на пукнатини и тектонски нарушени зони в скалните масиви.
Последствията от изветрителните процеси са: влошаване на качеството на земната
основа, намаляване на носещата способност и увеличаване на водопропускливостта,
увеличаване обема на изкопните работи с произтичащите от това усложнения при
строителството. Изветрянето по склоновете намалява устойчивостта им и активизира други
процеси като ерозия, свлачища и срутища.
На територията на община Ивайловград е установена висока степен на изветряне в
североизточната част – землищата на селата Камилски дол и Ламбух. Противодействието срещу
изветрителните процеси се извършва с комплекс от мерки: отстраняване на изветрителния слой,
циментация, завеси, торкретиране.
- Агресивност на водите. На територията на община Ивайловград са установени
подземни води с карбонатна и сулфатна агресивност спрямо бетон и стомана.
Карбонатно-агресивни води са привързани към кристалинните шисти на докамбрия в
района на село Попско. Тези води се отличават с ниска карбонатна твърдости съдържание на
свободен въглероден двуокис, респективно – въглена киселина.

Сулфатно-агресивни води са установени в землщето на село Белополци – западно то
селото, близо до границата с Кърджалийска област. Те вероятно са привързани чрез разломи с
палеогенските въгленосни седименти.
При строителството в терени с агресивни подземни води е необходимо да се ползват
карбонатно- или сулфатоустойчиви цименти, силикатни добавки, антикорозионни покрития,
устойчиви хром-никелови стомани, бронзови или пластмасови материали.
- Естествена радиационна аномалия. Установена е в района на село Сборино.
Отказът от добив на уран намали съществено опасността от радиоактивно замърсяване на
околната среда.
3) Процеси и явления с непрекъснато действие, водещи и до внезапно (рисково)
явление:
- Окарстяване. Открит карст в мрамори е установен в отделни зони, разположени в
североизточната и южната части на общината. Скалният масив, в който е развит карст,
придобива нови инженерно-геоложки и хидрогеоложки условия, различни от тези в незасегнатите
скали. Създава се възможност за развитие и активизиране на различни деформации като
пропадане, слягане , обрушване. Карстът се установява сравнително лесно посредством
геофизино проучване (напр.електропрофилиране), но предпазването от него при строителството
е трудно. Обикновено се търсят при възможности за преместване на обектите.
Според подразделянето на строителните почви от земната основа, описано в чл. 13 от
Нормите за проектиране на плоско фунди–ране [5], литоложките видове, изграждащи
територията на общината, попадат в група А, по рядко Б, но е възможно да има и пластове, които
попадат в група В (напр. в оводнените зони около реки и дерета).
Във връзка с чл.7, ал.1, т.1 и 2 от Наредба №1/01.09.1996г. за проектиране на плоско
фундиране на МТРС и чл. 73, ал.1, т. 1 и 2 от ―Норми за проектиране на плоско фундиране‖ [5] е
необходимо във фази ―Технически проект‖ и ―Работен проект‖ да се изследват за обща
устой¬чивост земната основа и фундаментите, заедно с конструкцията на сградите и
съоръженията като цяло, когато са разположени върху наклонени терени (склонове) и в близост
до откоси, реки, язовири. Това изискване е задължително за цялата зона, обхващаща бреговете
на яз.Ивайловград.
Класифицирането на геоложкия разрез в групите от Таблица 1 на Наредба 07/2 за
проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони [Error! Reference source not found.] и
Таблица 3.1 на БДС EN 1998-1 [Error! Reference source not found.].за всеки отделен случай трябва
да се извършва въз основа на проведено инженерно-геоложко проучване.
8.2.4. Културни обекти, включително обекти на недвижимото културно наследство
Средища на културното развитие и духовното обогатяване на населението в община
Ивайловград са уникалните паметници на културно-историческото наследство, музеи, читалище,
библиотека, религиозни домове и други културни институции.
Общината е забележителна с културно-историческото си наследство - 50 паметника на
културата, от които 26 църкви. Някои от тези паметници датират от времето на римските
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императори. На фигура 1 и фигура 2 по-долу са показани най-значимите паметници и тяхното

През 1919 г. Д.П.Николов в труда си "Одринска Тракия" публикува препечатани на български език

териториално разпредление.

сведения от "Етнография на Одринския вилает". Промените в етнографския облик на

8.2.5. Териториално разположение на културното наследство на територията на община
Ивайловград:
Исторически сведения за Ивайловградски район
Историческите извори за Ивайловград и покрайнините му до кр. на 19 в. са оскъдни.
Най-ранното писмено свидетелство са епархийските списъци от 9 до ср. на 10 в., в които се
среща името на митрополитското средище Литица - днешното с. Лъджа. Литица се споменава и в
мемоарите на Йоан Кантакузин - неговите пехотинци достигат до него през 1342-1343г.

Ивайловградския район след Балканската война са описани от Хр.Вакарелски в книгата "Бит на
тракийските и малоазийски българи" от 1935 г. В книгата на Ан.Примовски "Бит и култура на
родопските българи" районът е изследван от гледна точка на принадлежността му към найизточните части на Родопите. Правени са и други изследвания за бита, традициите и историята
на Ивайловградската покрайнина - изследването на М.Велева "Народни носии от Източните
Родопи",1969 г., на В.Маринов "Традиционно земеделие, животновъдство и транспортни
средства в Родопската област",1972 г., на Г.Данчов "Източнородопската архитектура", 1969 г.
За разлика от други райони на България тук почти липсват писмени и други документи за
селищата и населението. Това е нормално за този район, през който непрекъснато е ставало

Имената на селата Горноселци, Сив кладенец и Камилски дол се споменават в документ от

движение на хора - мирно население, търговци по пътя им към Одрин и Константинопол и

1572г., който очертава границите на Чирменския вакъф. От 1676 и 1699г. са първите сведения за

обратно, но и воиски, оставящи след себе си пустеещи села.

Ивайловград. В турски регистри от тези години той е споменат под името Боюк Ортакьой или
Ортакьой. През 1717 г. френският пътешественик Пол Люка съобщава за селото Артакьой и
няколко съседни български села.

Покоряването на Ивайловградския район от османските турци приключва към края на 14в.
Следващите два века той остава почти обезлюден, за което свидетелства френският рицар и
пътешественик Бертрандон де ла Брокиер, който пътува през 1433г. за Йерусалим през Одрин и

Литица отново се споменава като митрополитско средище от нач. на 18 в. в материалите по

Цариград. По пътя си между Одрин и Димотика той минал само през едно незначително селище,

делото на Акендина и Палама. Сведения за Литицката епархия се откриват и в берата на султан

за чието население не споменава нищо. Френският дипломат в Цариград Бузбек /1553-1562/

Селим Hi от 1796 г., а във вилаетския календар от 1871 г. се споменава селото Ортакьой при

отбелязва, че българите често напускали обитаваните от тях плодородни земи и се заселвали в

Литица на 6 часа път от Одрин. В "Етнография на Одринския вилает", отпечатана в

планините, където се чувствали по-сигурни. Така част от населението се заселва в градовете, а

Цариградския френски вестник Courier d'Orient през 1878 г. се намират ценни сведения за

друга - в планините Странджа, Родопите и Текирдаг. Намаляването на военните действия е

народностния и количествен състав на населението от Одринския санджак, Димотишка каза, към

причина след втората половина на 15в. много родопски българи да се заселят в

която до 1878 г. се числят Ортакьой и районът. Подобни данни и най-вече такива, отразяващи

Ивайловградския район по долините на реките, от запад на изток - възникват селото Дервент и

миграционните процеси сред населението от този край се съдържат в труда на Т.Карайовов от

махалите Голям и Малък Дервент. Разселването на населението на изток продължава и през 17

кр. на 19 в. "Материали за изучаване на Одрински вилает".

и18в. идо края на 18в. цяла Одринска Тракия и покрайнината между Одрин, Ортакьой и Димотика

Данни за разселването на населението от Ивайловградско, в частност в земите на Мала Азия,
през 19 и 20 в. се намират в трудовете на В.Кънчев - "Из Мала Азия"/Пътуване из българските

е заселена, макар и не толкова гъсто с българско население. Другите две основни етнически
групи в района са гърците и турците.

колонии/, 1928 г. , на Л.Ив.Доросиев "Българските колонии в Мала Азия", 1922 г. , в изследването

Заселването на гърци в Одринска Тракия започва от 16 в., когато в областта между Одрин и

на Хр.Гандев "Преселения на тракийските българи и гърци през 1878-1879 г.". Ценен материал,

Димотика се заселват гръцки малоазийски колонисти. В Белополяне и Свирачи, а по-късно и в

отбелязващ началото на миграцията на българите от Беломорска Тракия към пределите на

Ортакьой се заселват няколко семейства от градовете Епир и Лапсаки. В документи на

свободните български земи е трудът на Л.Милетич "Разорението на тракийските българи през

Черменския вакъф се поменават няколко гръцки села и едно гръкоманско - Гьолджук, със

1913 г/\ От 1944 г. е трудът на Ан.Сп.Разбойников, който разяснява демографските процеси в

запазено от населението на съседните села българско име - Барата. Често срещаното име

района на градовете Одрин, Димотика и Софлу в периода от нахлуването на османските турци

„Арнауткьой‖ свидетелства за албански колонисти, при които съществува различна степен на

до началото на Балканската война.

елинизация. Така до 1913 г. в района има 10 гръцки и едно албанско село. Останалите, в които
населението се определя като гръцко, са резултат на асимилаторската политика на гръцкото
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духовенство, което ръководело Лютицката епархия, манастирите /„Св. Константин и Елена‖/ и

от нач на 17 в. Според Васил Кънчев то е център на българските колонии в Мала Азия. Голяма

църквите. Така е в селата Лъджа, Орещино /Козлуджа/, основано от българи под името Липаву,

част от малоазийските българи са от Ивайловградско - от селата Горноселци, Камилски дол и

голяма част от населението на Ортакьой също се гърчеело. Интересна е историята на село

Покрован. Село Урумче е заселено през 1850 г. от българи от Ибриюрен /Горноселци/, а през

Покрован, чиито жители отхвърлили зависимостта от Патриаршията и уния с Римо-

1873 г. част от населението му основава селото Чаталташ или Чаталтепе. Освен тях, в Мала

католическата църква през 60-те год. на 19в. През 1866 г. те приемат първия си свещенник -

Азия намерили нов дом много български семейства от Пловдивско, Чирпанско, Старозагорско и

Никифор Дончев.

от Северна България. Българите в Мала Азия се занимавали основно с бубарство и

Турската колонизация в района започва след завладяването на Цариград през втората половина

въглищарство.

на 15в. Първи се заселват пастирите юруци - в западната част на покрайнината, в с. Юруците

Родопската област и Ортакьойско са такъв район, в който етническия състав на населението се е

/Юруклер/, които остават там до 1913г. По-късно в югозападните части на района - западно от

променял изключително динамично от Берлинския договор до първата световна война. След

селата Голям и Малък Дервент, Горно и Долно Луково се заселват казълбаши - представители

1878-1879 г. тези земи са върнати обратно на Османската империя. Много българи от селата Сив

на

и

кладенец, Долно и Горно Луково напускат домовете си и се заселват на север - Шуменско,

помохамеданчванията на християнско население. След Руско-турската освободителна война на

Варненско, Пазарджишко, Пловдивско, Старозагорско и Хасковско. На тяхно място се заселват

мястото на оттеглящото се на север население от освободените български земи идва турско.

представители на турския етнос. Голяма част от тях напускат и тези земи след Балканската и

След Балканската война голяма част от него се изселва завинаги в Турция.

Първата световна война, а на тяхно място се заселват българи от Мала Азия и Беломорска

ислямска

религиозна

секта.

Причина

за

нарастване

на

турския

етнос

са

Миграционни процеси В историята на Ивайловград и покрайнините му от 14в. насам могат да се
отбележат няколко основни миграционни процеса. Първият е заселването на българи, гърци и

Тракия. Преселението започва през 1920г. и е особено активно през 1923-1925г., за да приключи
през 1928г. То е съпътствано от изселване на турци и гърци от Българските земи.

турци след втората половина на 15в., който попълва числения и етнически състав на

Цялото това движение на хора определя пъстрия етнически състав на населението на

населението. Вторият е свързан с изселване на българи в Мала Азия.

Ивайловград и покрайнините му - от всички етнически групи, населявали някога тези земи.

Първи сведения за съществуване на българи в Мала Азия дава италианския пътешественик
Салватори през 1808г., който споменава с.Къздервент, намиращо се между Никомидия и Никея.
През 1819г. френският пътешественик Танкоен споменава същото село. Тези сведения са
обнародвани в сп."Лю6ословие" през 1844г. от К. Фотинов. Малоазийските българи се
споменават и от П. Р. Славейков в сп."Читалище". Проф. К. Иречек публикува сведения за
българи, които през 1878-1884г. напуснали селата Къздервент и Михалич в Мала Азия и се

Българското население спада към етнографската група тракийци. То се състои от рупци /селата
Горноселци, Камилски дол, Покрован, Хухла, Сив кладенец, Горно и Долно Луково/, малоазийски
българи /произхождат от селата Горноселци, Камилски дол, Покрован, както и от Чирпанско и
Старозагорско/, тракийски българи /от села от Западна и Източна Тракия — Гюмюрджинско,
Софлийско, Одринско, Малгарско, Узункьоприйско, Лозенградско/, македонски българи /от
Серско и Ксантийско/.

заселили в Свищовско и Провадийско. Същите български села се споменават и от братята
Шкорпил през 1892г. След Руско-турската освободителна война много от малоазийските българи
се връщат в България /статия на Михаил Сарафов "Населението на Княжество България по
трите първи преброявания" от 1899г.; "Преселяването на малоазийски българи в Княжеството",
1898г. от Л.Милетич/. Споменават се изселници от селата Чалтик, Гьобел, Мандър, Коджабунар,
Тьойбелен, Кобаш, Халаджа баир, Киллик, Симавла, Хаджи Паункьой, Маната, Стенгелкьой,
Чаталташ, Урумче, Трама, и Мата. Окончателното изселване на малоазийските българи
приключва до 11 юни 1914г. по спогодбата за размяна на бежанци между България, Гърция и
Турция след Балканската и Междусъюзническата войни.
Според различните изследвачи най-старо е село Къздервент - от кр. на 16 и нач. на 17 в. Село
Коджабунар, от което възникват селата Тьойбелен, Суют, Кобаш, Ново село и Киллик, вероятно е

Възникване и структура на селищата:


Природо-географски особености

Изследваната територия - Общините Любимец, Маджарово и Ивайловград заемат югоизточната
част на Източните Родопи. Природо- географските характеристики – нископланински релеф,
фауна и флора, по-топлия и мек климат определят бита, поминъка и практикуваните занаяти на
населението. И пряко и опосредствено тези условия се отразяват и формират характеристиките
на традиционната архитектура и народната къща разпространена в територията.


Исторически контекст.

Общ устройствен план на Община Ивайловград
Множеството миграции на населението от този край определят възникването, развитието и

внушаващ чувство за свобода, устойчивост и йерархия. Примерите са много - в селата Сеноклас,

изчезването на селищата, смяната на тяхното население. През 14-15в. територията е почти

Оряхово, Мапко градище, Ламбух, Камилски дол, Гугутка, най- представителни са в с.Горноселци

обезлюдена. Постепенно започва заселването на родопски българи, юруци, казълбаши

и църквата Св.Илия в Ивайловград. В по-големите селища, тези от градски тип, през втората

/с.Дервент, с.Долно Луково/, албанци /с.Мандрица/ и гърци от Епир и Лапсак /с.Велополяне/.

половина на 19в. своя облик придобиват стопанските пазарни средища с оформен търговски

Български са селищата Голям и Малък Дервент, Горноселци, Камилски дол, Сив кладенец. От кр.

център с многобройни сергии и занаятчийски работилници, разположени на една улица, където

на 16 в. започва изселване на българи в Мала Азия. След Руско-турската освободителна война

периодично всяка седмица се стичат производители и купувачи от цялата покрайнина.

много българи се заселват в освободените български земи, а на тяхно място идва турско
население, което основава нови селища. Част от тях са напуснати окончателно след Първата

Характеристики на традиционната архитектура на жилището

световна война. Тогава е и последното заселване на българи от Мала Азия и Одринска Тракия в

Местната архитектурно-строителна традиция притежава черти, свързващи я с особенностите на

Ивайловградско /с.Ламбух/.

родопската архитектура от времето на Възраждането. Общи типологични белези откриваме в



Формиране и организация на селищата.

строителната техника, в планировката и наличието на вътрешна стълба, в етажността на
фасадата и еркерното изнасяне на етажа, продиктувано от функционални и конструктивни

Мястото за заселване и основаване на селище зависи от наличието на река, извор, отчита

съображения. Архитектурните творби са дело на изкусни майстори - строители и дърводелци от

влиянието на ослънчаването, въздушните потоци, наличието на материал за градеж на къщите,

Средните Родопи или от Одрин , водещи строителната дейност в цялата Родопска област и

възможността за защита, и др. То е резултат на съзнателен и мъдър избор на първите му

Беломорието. Заедно с тях са работели и са се учили местни строители усвояващи

заселници , основан на съзнанието за зависимостта от природата, с инстинкта за съхранение на

прогресивните тенденции на родопската и одринската архитектурна школа. Известност добиват

рода и традициите, както и визия за бъдещ стопански просперитет на общността. Благодатен

майсторите от Ивайловград и селата Гугутка, Попско, Черничино.

фактор при заселване се е считало и наличието в близост на стари християнски и други свети и
духовни места, които се почитат, издигат се паметни знаци, параклиси. Понякога новото селище
се основава в близост до друго, изоставено или разрушено, като се използват строителните
материали на руините. Много селища са формирани по активните пътни направления, но
конкретното място отново е повлияно от природо-географските фактори. До втората половина на
19в. структурата на селищата се е оформяла съвсем спонтанно и естествено, следвайки
особеностите на терена. Мащабът, характера и съдържанието на селищния център е резултат на
икономическото състояние на населението и начина му на живот. Това обществено пространство
е изява на стопански и културен просперитет, изразява и желанието за представителност на

Топлият и мек климат, нископланинският терен, местните строителни материали и породи,
особеностите на народния бит и поминък формират общия вид на жилището. Къщата в повечето
случаи е отворена с чардак, което я доближава до българската полска къща. Съхраненото до
днес архитектурно наследство в региона ни дава представа за възрожденската източнородопска
къща. Тя е практична и хармонична - синтез на народното творческо съзидание и симетрична
връзка със земята и природата. Народната къща е и материално свидетелство за познанието,
свободата и художеството, с която владеят на местния строителен материал от майсторитестроители.

местния елит. Първоначално главният площад се формира около църквата и училището, на

Според начина на градеж, строителната техника и използваните материали къщите в региона се

обширно, незастроено място - хорище, удобно за организиране на празници и пазарище. В

делят на три основни групи:

последствие се обогатяват с нови функции - търговските и обслужващи, появяват се дюкяни и
работилници. От центъра тръгват улици с направления към периферията и конфигурация,
следваща особеностите на терена.

Първа група - каменни къщи - изградени изцяло от каменна зидария. Такива примери днес се
срещат във почти всички селища от района, но преобладаващо са запазени в селищата
Камилски дол, Горно Луково, Ламбух, Гугутка, Ленско, Белица, Ръженово, Селска поляна,

Когато селището е по-голямо броя на селищните центрове и площадни пространства е повече от

Покрован, Горно поле и др. В с Гугутка и Камилски Дол има образни на три етажни частично или

един. Често срещан, особено положителен пример е изграждането на църквата на високо,

изцяло каменни къщи.

защитено и с най-широка панорама място в селището, като вторичен обществен център. Това е
обикновено комплекс от църква, камбанария и училище, оградени с каменен зид и
представителна порта, който се превръща в доминиращ акцент в силуета на цялото селище,

Втора група – каменни къщи със смесен градеж – каменна зидария със частично или изцяло
паянтова конструкция във втория и третия еатж и пълнеж от плет, камък и кирпич. Този наин на
градеж по същество е развитие, олектотяване и усъвършенстване на изцяло каменна къща, в

Общ устройствен план на Община Ивайловград
посока на нейното усъвършенстване и стрееж към свобода в архитектурно и плстично

помещение, зимник за съхранение на царевица или други селскостопански продукти. В

отношение. Такива примери са запазени в Ивайловград, селата Долно Луково, Горно Луково,

противоположната

Белица, Кобилино, Сеноклас, Маджарово, Гугутка, Ленско, Сборино и др.

добитъка,дам.Вътрешната дървена стълба с ограда води към етажа. На него са разположени две

Трета група – къщи, изградени с кирпич. Това са къщи от един до три етажа, някои от които с
голяма разгърната площ, на които всички срени са изградени от кирпич и тухла. Подовите и
покривната конструкция са дървени, а покритието е най-често с керемиди. Свързващият разтвор
между кирпича е глина, която с времето се свързва с тухлата и образува монолитна спойка.
Обикновено тези къщи външно не са измазвани или се ползва мазна червена глина. Ефектът в
екстериора е уникален, образуват се цели комплексни от земно червени къщи и улични
пространства с необичайно излъчване и колорит, особено ярък и уникален пример за тази
„червена‖ архитектура е с.Мандрица. Този тип къщи се срещат още в селата Одринци, Сив
кладенец, Драбниша и частично Малко Градище и Лозен.

страна,

с

изход

към

двора

е

разположено

помещението

за

стаи в единия край на пространството , наречени къщи.Централно място в едната има огнището
с дървена обкова, таламбас, с два долапа отстрани и полица. Другата къща предназначена за
по-младото семейство. Останалата площ е заета от бубарски салон, феят, където на дълги
скели се отглежда копринената буба в по-голяма възраст. Люпенето на буби и храненето им в помлада възраст става в стаите за живеене, къщи , където се поставят висящи или подпрени
дървени магарета решета. Подът на етажа е накован с бичени талпи. За целта са търсили найдуългите дървета в околноста като рязането на трупите с трион надлъж ставало по
предварително начертани със сажди линии. За подпори служели сковани дървени „магарета‖.
Двама души клякали под дървото и опъвали бичкията надолу, а трети я придвижвал нагоре.
Често дървения под се замазвал с червена речна глина. Станната мазилка е от бяла речна

В зависимост от планировката, композицията и функционалното предназначение различаваме

глина, хума. Подът на бубарския салон не ена еднакво ниво. В противоположната на къщата

два основни типа народни жилища.

страна в висок и това пространство се нарича софа. Тук през лятото , след обирането на

Основно място заема традиционното източнородопско жилище с приземие и етаж със
симетрична или асиметрична планировка и разпределение на помещенията с външна зидана
стълба и малък чардак. Тя е изградена от дялан камък с дървени подпори /село Железино,
Покрован/ или в комбинация с камъл и плет, плетеник /Долно и Горно Луково, Гугутка/, а също и с
дървен скелет с Пълнеж от кирпич /село Мандрица, Сив кладенец, Одринци, Драбиша/.

готовите пашкули, се изнася семейството за хранене и спане, за посрещане на гости.Трите
свободни стаи на бубарския салон са обкръжени с гъсто наредени отвори за проветряване ,
кепенци, състоящи се от дървени правоъгълни рампи и плъзгащи се в улей капаци.Те са
продиктувани от хигиенните изисквания при отглеждането на копринената буба. Често къщата на
етажа е изнесена с еркери над приземния етаж /с.Мандрица, Ивайловград/. В ивайловградската
къща липсва стая на горния етаж. Нейното пространство е заето от симетрични кьошкове,

Бубарски къщи. От края на 19 и началото на 20 век започва изграждането на нов тип жилище

получени чрез еркерно издаване на етажната фасада. Третия етаж на бубарската кеща е

съобразено с икономическото развитие и един от основния вид поминък в района. Това е т.н.

задължителен. Той е повторение на планировката на по-долния етаж, но между двете къщи

бубарска къща, разпространена в Ивайловград, Мандрица, Долно Луково, Сив кладенец,

липсва междинна стена. Те образуват продълговатото помещение за отглеждане на буби в

Одринци,

малка възраст.

Гугутка.

Нейната

планировка,

композиция

и

предназначение

са

съчетание

изискванията за живот и труд на семейство, упражняващо древно земеделие и животновъдство ,
съчетано с бубарство като основен добавъчен поминъ и твърде често заначт, обслужващ
земеделието или преработващ земеделските или животински суровини като ковачество,
коларство, мутафчийство, яхнаджийство.

Строително изпълнение. Задната и двете странични страни са иззидани с пълнеж от камък или
кирпич , а предната е от по-леки конструкции като плет от цепени тънки дървета или клонове,
измазан с кал и слама/Долно Луково?.В други случаи цялата къща е изградена с дървени
конструкции и пълнеж от кирпич, като зидът на приземието е масивен и дебел, а на етажа е по-

Обикновено бубарската къща е правоъгълна, симетрична или с асиметрично разположение на

лек/с.Мандрица,Сив Кладенец/.Разнообразието на строителния материал е продиктувано от

жилищнте помещения или ъглова,чътмалия, също симетрична или асиметрична. Планировката

особенностите на местното му разпространение. Употребата на по-леки конструктивни материаи

на бубарската къща също е подчинена преди всичко на изискването за функционалност.

при изграждане на предната фасада на бубарския тип къша е условие за пластичност и

Приземния етаж е предоставен за стопанска дейност, за подслон на добитъка и за съхранение
на зърно, дърва за огрев и земеделска продукция.Към него води отворен навес с колонада, от
който се влиза в широко помещение, ахър. Тук, обикновенно към улицата е преградена малка
стая, худая, в която са хамбарите,зидани от бичени дъски. В съседство с нея е друго малко

раздвиженост на формите и. Налага се от функционални и естетически съображения отварянето
на етажите с чардаци, изградени от дървен материал с тънки клони и парапет. В някои случеи те
са широки и заемат цялата дължина на етажа, а в повечето случаи са във вид на малки тераси,
издадени по средната осова линия на фасадата, също с дървени колонади , парапет и тавани

Общ устройствен план на Община Ивайловград
/Долно Луково, Мандрица/. Покривът на бубарската къща е керемиден. Комините са изградени от

Интегрираната територия на общините Любимец, Ивайловград и Маджарово, които са били обект

вертикално поставени тънки каменни плочи, тикли, завършващи с ажурна керемидена украса и

на проучване по направление "Археология и история" в рамките на проекта "Културни и

покрив.

исторически мистерии на Източните Родопи", обхваща площ от 1410 км . В нея са включени

Художествено - декоративната украса на народната къща е изпълнена с пестеливи средства.
При градската къща тя е резултат на вертикалното членение на фасадата с еркерно изнасяне
или чрез пластичното и оформяне с дървени тераси, със средищно разположение, хармониращи
и уравновесяващи страничните й раздвижвания. Контрастът между белотата на гладката варова
мазилка и тъмните дървени капаци на прозорците придава хармония на колорита.

части от Източно родопските ридове Мъгленик, Сърта, Гората и Градище, югозападните
склонове на Сакар планина, и заключената между тях равнинна част от долината на р. Марица.
Връх Ветрен /Коджаеле/, намиращ се на самата българо-гръцка граница, със своите 1266 м
надморска височина е най-високата точка в района. Други по-високи върхове са Св. Марина - 709
м и Шейновец - 704 м. По-голямата част от територията има ярко изразен нискоридов, силно
разчленен релеф, с ярко изявени ерозионни процеси по долината на р.Арда. Климатът е мек и

Вътрешната художествена декорация, дело на умелата ръка на майстора - дърводелец, е

преходно-средиземноморски за община Ивайловград. Най-големите реки протичащи през района

представена чрез стилните, пестеливи на орнаменти тавани, огледала и рамки, чрез геометрията

са Арда и Бяла река. По долините им са преминавали важни пътища свързващи

на мотивите по входните врати, долапите.

Средиземноморието с вътрешността на Тракия.

При оформяне на таванното "огледало" преобладава строгата и семпла геометрия на формите,

Ландшафтът, който се разкрива сега пред очите на пътуващия в тази част на страната е доста по

комбинирана рядко с пластичния образ на слънцето. Но най-често срещана е украсата на тавана,

различен от този до преди няколко века. Релефът не е претърпял особени промени през

сведена до подчертаване на снажданията на дъските с тесни профилирани дървени летвички. В

последните десетина хилядолетия, но по отношение на останалите елементи, промените са

други случаи тази пестелива декорация бележи по-нататьшно развитие чрез апликиране с

значителни. Първата голяма отлика в сравнение със съвременността е, че в древността районът

древни зигзаговидни детайли и релефно подчертаване на таванното огледало с вдлъбването му

е бил почти изцяло покрит с вековни гори. Според документи от XVII век, не само планините, но и

от нивото на периферната рамка.

долините по поречията на реките са били гъсто залесени. Селищата и обработваемите земи

Най-високо развитие бележи художествената декоративна украса на таваните в две жилища от
село Мандрица от края на 19в., при която "огледалото" на тавана е с подчертан пластичен
център. Той представлява елипсовидно слънце, разположено сред неутрална дъсчена плоскост,
накована с успоредни профилирани летвички. Лъчите на стилизираното слънце са гъсти,
релефни, насочени с останалите си върхове към центъра на тавана, а периферията им е широка,
с красиви релефни извивки и особена изразителност. В центъра е съсредоточен релефен мотив
от растителни орнаменти а в периферията на елипсата са апликирани с четири елемента - тяло
и глава на влечуго. Пластична дървена украса във вид апликации и ромбовидни полета оформя

около тях са били като незначителни по размери островчета сред горските масиви. Масовото
изсичане на горите започва след XVIII век, когато нарастващото население в района започва да
разчиства нови земи за земеделие, а успоредно с това се провежда и сеч за добив на дървесина,
която със салове по р. Марица се транспортирала към Одрин и Цариград. Наличието на огромни
горски масиви, както и някои неголеми различия в климата били причината местните реки в
древността да са били значително по-пълноводни. Сечените във Филипопол монети от римската
епоха с изображения на предната част на кораб, са характерни за пристанищните градове от
това време. Французинът Божур в края на XVIII век пише:

таблите на дървените входни врати и долапи. Тя се среща предимно в жилищата на заможни

"Хебър е най-голямата река на егейския бряг: плавателна е за 50-тонни кораби от устието си до

занаятчии от покрайнината и представители на съсловна върхушка, играеща решаваща роля в

Адрианопол, а за по-малки кораби и от Адрианопол до Филипопол."

обществения и духовен живот на селищата.

Няма данни за използването на другата голяма река в района - Арда за превоз на стоки по вода,

Особено силно е изразено влиянието на Одринската архитектурна школа както в строителните,

но няма съмнение, че тя също е била значително по пълноводна. Същото се отнася и за

така и в пластичните решения на месното жилище. Откриваме отзвук и на достигналото в този

останалите по-малки притоци на Марица и Арда.

край късно бароково влияние - представено в кованите железни решетки по балконите и
прозорците, в гипсовата вътрешна мазилка на стените, в пестеливото и рядко използване на
стенописни орнаменти с растителни сюжети, в типичен колорит / Ивайловград, село Мандрица/.
8.2.6. Значимост на културното наследство на територията на община Ивайловград:

Мекия климат, прекрасните условия за земеделие и скотовъдство, наличието на богати
находища от полезни изкопаеми, и пълноводни реки са причината поради която районът е бил
заселен от най-дълбока древност

Общ устройствен план на Община Ивайловград
Най-старите следи от живот по тези земи датират от новокаменната и меднокаменната епохи. От

Важен фактор за развитието на разглежданата територия са преминаващите от тук пътища.

този период, както и от следващата - бронзова епоха не са се съхранили паметници на

Първите сведения за използването на диагоналния път вървящ по течението на р. Марица

културата, които биха могли да се превърнат в привлекателни обекти за културен туризъм.

датират от V в. пр. Хр. Ако се съди по някои археологически материали /например колективни

Най-ранните монументални паметници в района се датират в ранножелязната епоха /XII - VI в.
пр. Хр./. Особено интересни за културен туризъм са тракийските мегалитни паметници.

монетни находки и др./, значим е бил и пътят водещ от Одринското поле към вътрешността на
Родопите, по долината на река Арда.

Названието им в буквален превод означава "голямокаменни" - изградени от внушителни по

Археологическите проучвания на надгробната могила в местността "Менекенските камъни" край

размери каменни блокове. Всъщност, истински мегалитни паметници в Тракия са долмените и

гр. Маджарово, както и направените по-късно сондажи на територията на крепостта в местността

кромлехите. По аналогия, както и по териториална, хронологическа и културна общност към тях

"Окопа", показаха, че дори в най-отдалечените и труднодостъпни планински части от

се причисляват и други паметници като скални гробници, нииш, басейни и др. Твърде често те се

разглежданата територия, през късножелязната епоха се е развивала материална култура, която

срещат обединени във внушителни култови комплекси, каквито има при Маджарово, селата

не е отстъпвала по блясък на тази от равнинните части на Древна Тракия. Доказателство за това

Малко Градище, Вълче поле, Сеноклас и др. Като правило мегалитите са разположени в красиви

са откритите предмети на лукса — златни накити, вносна червенофигурна керамика и др. При

местности, върху височини с изявени над околния терен скални масиви, от които се откриват

това следва да се отбележи, че предметите са открити при ограничени по мащаб спасителни

живописни панорами.

разкопки, провокирани от иманярски набези върху проучените обекти.

Последните проучвания показват, че част от долмените са строени в по-късната кьсножелязна

Към забележителните археологически паметници открити на територията на общините Любимец,

епоха. Други, строени през раната желязна епоха, са преизползвани за погребения дори в

Ивайловград и Маджарово, следва да отнесем и тракийските гробници на връх "Шейновец", при

периода на римското владичество в Тракия.

с. Пелевун, както и тракийския долмен край същото село. Последният е интересен не само с

Проблемът с племенната принадлежност на създателите на мегалитните паметници не е решен.
Има известни основания да се твърди, че районът им на разпространение - Източните Родопи,
Сакар градоустройствения план /Севгополис/ - е резултат на спецификата на местната тракийска
култура.
До голяма степен основаването и развитието на градските центрове е обусловено от
възникването на мощни държавни обединения в тракийските земи. От древногръцките градове
държави - тракийските се отличават със силната си централизирана власт и внушителния за
времето териториален обхват. От V в. пр. Хр. тракийските царства присъстват активно на
политическата сцена на античния свят и играят важна, понякога решаваща роля в живота му.
Територията на общините Любимец, Ивайловград и Маджарово се включва в границите на
Одриското царство практически от самото му възникване. В средата на V в. пр. Хр. царството на
одрисите се простира от устието на р. Места в Егейско море, до устието на Дунав и от там до
околностите на Бизантион /дн. Истанбул/. За неговата мощ говори факта, че според една от

датировката си /откритите в него материали се датират в късната желязна епоха/, но и с плана
си, който плътно се доближава до плановете на градени с каменни квадри тракийски гробници,
включващи дромос /коридор/, преддверие и погребална камера.
Към интересните материали от късната желязна епоха открита в проучвания район следва да
отнесем и колективната монетна находка от сребърни тетрадрахми от местността "Ужик кър" край с. Горно поле, община Маджарово. То се състои от 56 монети, които се съхраняват във
фонда на Исторически музей — Хасково. Съкровището е натрупано през втората половина на II
в. пр. Хр. и е укрито в края на същото столетие.
Римската експанзия на Балканите започва през 20-те години на III в. пр. Хр. Първите завладени
от Рим територии са тези на Илирите, в западната част на Балканския полуостров. Така
границите на Империята достигат до Епир, което позволява на римляните в три последователни
войни да разгромят македонската държава. След завоюването и тя е разделена на четири
области и обявена за римска провинция /168 - 148 г. пр. Хр./

оценките за състоянието на хазната му по времето на Севт I /424 - 407 г. пр. Хр./, тя възлиза на 1

Военните действия срещу тракийските царства започват към края на 2 в. пр. Хр. и продължават

000 таланта, тоест - 260 000 кг. в монети и метални изделия! За военната мощ на Одриската

цели две и половина столетия. През 15 г. е създадена провинция Мизия. Територията и лежи

държава може да се съди по числеността на армията, с която предшественика на Севт I - Ситалк,

между вливането на р. Сава в Дунав, черноморското крайбрежие с дунавската Делта и Стара

се опитва да завладее Източна Македония и Халкидическия полуостров по време на

планина на юг.

Пелопонеската война. Древните автори съобщават, че войската му наброявала 150 000 воини!

Общ устройствен план на Община Ивайловград
На юг от Балкана, в продължение на още 30 години, продължават да управляват васални на Рим

Иерусалимово и северно от Любимец, на левия бряг на Марица, личат следите от крепост,

тракийски царе. През 45 г. в резултат на дворцов преврат е убит последният тракийски владетел

строена през римската епоха. Тук се локализира пътната станция Раме.

Реметалк III и земите на юг от Балкана са обявени за римска провинция - Тракия. Този акт на
император Клавдий /41 - 54 г./, слага край на тракийската държавност.

Втори важен път водещ от Адрианопол /Одрин/ към вътрешността на Родопите е преминавал
северно от р. Арда. Трасето му се проследява от с. Малки Воден към Бориславци, от там към с.

Римската власт разгръща мащабна дейност по устройството на новозавладените земи. Тя обаче

Долни Главанак и след това в посока на с. Тополово. Непосредствено източно от с. Долни

разумно не посяга на установилата се традиционна организация на селата в Тракия. Запазват и

Главанак пътят е прекрасно запазен на протежение от около 300 м.

поземлените владения на тракийските аристократи. Те остават стопански независими, като
придобиват и големи политико-административни пълномощия в ролята си на стратези /областни
управители - длъжности, наследени от елинистическата държавност/. Тези заварени местни
първенци запазват властта си до началото на 2 в., до окончателното стабилизиране на римската

Друг забележителен паметник от римската епоха е вилата Ивайловград известна под името
"вила Армира", по името на едноименната река, край която се намира. Тя е построена в началото
на II

в.

власт в Тракия и Мизия. Тази добре премерена "либералност" на римляните, в крайна сметка

В резултат на трите етапа на преустройство вилата се превръща в разкошно имение,

води до едно стабилно земеделско производство, от което империята печели.

помещенията на което са украсени с подови мозайки, богата мраморна декорация и цветна

След превземането на Дакия и превръщането и в римска провинция, /107 г./ по времето на
император Траян, Тракия и Долна Мизия се превръщат във вътрешни провинции на империята.
Отдалечеността им от границите е предпоставка за един относително спокоен живот, почти

мазилка. В това отношение тя безспорно се очертава като най-пищната от всички известни ни до
сега подобни постройки на територията на римска Тракия. Сгради с подобна мраморна
облицовка са рядко срещани в провинциите на Римската империя.

несмущаван от големи военни конфликти. Времето на управлението на династиите на

Вила Армира просъществува до третата четвърт на IV в. Разрушаването и се свързва с голямото

Ангонините и Северите се превръща в един почти 130 годишен период на разцвет на

опустошение на околностите на Адрианопол през 378 г., когато римската армия под

тракийските земи.

командването на Валент е разбита от готите, а самия император загива в боя.

Редица стари селища са преустроени в градове, изграждат се и нови. Разгръща се

От този период е и един интересен паметник на тракийското изкуство от римската епоха -

широкомащабно строителство на пътища. Старите пътни артерии са застлани със здрави

надгробната стела с изображение на Тракийския конник /Херос/ и кратък надпис под него.

каменни настилки. Прокарват се и нови пътшца, които допълват пътната мрежа. По

Релефът е открит край с. Вълче поле. Надписът под релефа сочи, че Дидис Аполодор е

протеженията им се изграждат множество станции за смяна на конете и почивка на пътниците.

поставила тази плоча в памет на сина си Аполодор. Стелата се датира в III в.

Мащабното пътно строителство цели да се облекчат съобщителните връзки и да се улесни

съхранява в Историческия музей в Хасково.

придвижването на войсковите съединения. Това обаче са и пътища за широк търговски и
културен обмен със всички краища на империята.
В крайна сметка всичко това води до изравняването на земите на Тракия към имперските
стандарта. Оформя се облика на ггьрвата общоевропейска цивилизация

Сега

тя

се

В края на XIX век край с. Лозен е открито едно от големите светилища на Тракийския конник в
римска Тракия. Случайно са открити повече от сто мраморни и бронзови култови пластики. За
съжаление сега следите от светилището са практически заличени.
През 1971 г. при изкопни работа на ул. "Иван Вазов" в град Любимец е открита колективна

Посочените по-горе промени, настъпили по време на римското владичество в Тракия, с пълна

находка от 5 000 бронзови монети от края на IV в. Монетите са от римските императори

сила важат и за териториите на съвременните общини Любимец, Ивайловград и Маджарово.

Констанций /337- 361 г./, Валент /336-378 г./ и Валентиниан II /375-392 г./. Укриването на

На север от р.Марица край селата Оряхово и Иерусалимово е преминавал главния римски път
свързващ Европа с Мала Азия. За съжаление сега от него почти не са се запазили следи. Добре
запазени участъци от едно негово разклонение, което води към вътрешността на Сакар планина
има запазени в землището на с. Оряхово. Вероятно това е пряка връзка с пътя Адрианопол Кабиле който е преминавал по течението на р. Тунджа. На височината "Хисаря", южно от

находката се свързва с второто готско нашествие в Тракия.


Църкви – териториално разпределение, значимост, собственост:

Общ устройствен план на Община Ивайловград
На територията на община Ивайловград съгласно данни от Общински исторически музей – град
Ивайловград са налични 32 паметника на културата – 5 къщи, 1 старо училище и 26 култови

Култови сгради:
1.

Църквата „Св.Пророк Илия‖ 1872г.

2.

Църквата „Преобръжение Господне‖ гр.Ивайловград
1805г.

3.

Църквата „Св.Мина‖ 1874г.

с.Славеево

Освобождението" и "История след 1878 г.".

4.

Църквата „Св.Георги‖

с.Драбиша

Възрожденска къща-музей на Мирчо Паскалев, в която може да се види характерното за бита

5.

Църквата „Св.Константин и Елена‖ кв.Лъджа, гр.Ивайловград
1835г.

на културата. Изградена е от кирпич, споена глина, измазана отвън с вар. Приземният етаж е

6.

Църквата „Св.Пр.Анна‖

превърнат в бубарски салон, по южните ъгли на който са разположени дървени миндери

7.

Манастир
1872г.

8.

Църквата „Св.Димитър‖ 1859г.

с.Свирачи

9.

Църквата „Св.Атанасий‖ 1838г.

с.Бяла Поляна

10.

Църквата „Св.Димитър‖ 1913г.

с.Сив Кладенец

11.

Църквата
гробищна

200 тракийски деца през 1913 г., параклис и чешма.

12.

Църквата „Св.Димитър‖ 1935г.

Народно читалище "Пробуда" се намира в общинския център. Разполага с много добра база за

13.

Църквата „Св.Константин и Елена‖ с.Долно Луково
1806г.

състав „Мераклии", модерен театър, танцова формация, камерна формация, група за автентичен

14.

Църквата „Св.Архангел Михаил‖ 1896г.

с.Долно Луково

фолклор, дамски хор, група за стари градски песни; две школи по изкуства, два клуба по

15.

Църквата „Св.Архангел Михаил‖ 1896г.

с.Горно Луково

интереси.

16.

Църквата „Св.Николай‖ 1855-1858г., с.Хухла
опожарена и възстановена след 1913г.

17.

Църквата
„Св.Георги‖
1843г., с.Камилски дол
опожарена и възстановена след 20
години

18.

Църквата
„Св.Петър
и
Павел‖, с.Ламбух
опожарена и възстановена 1925-26г.

19.

Църквата „Св.Богородица‖ 1924г. / с.Покрован
„Св.Василий‖
–
191867/68г.
–
опожарена

сгради (църкви).
Общински исторически музей - Ивайловград, включващ три експозиции в новооткритата
сграда

на

Историческия

музей

- "Археология",

"История

на

града

и

района

преди

на българите от района – типична бубарска къща от края на ХІХ век. Тя е архитектурен паметник

(сидери). В салона днес са изложени народни носии, оръдия на труда, технология за отглеждане
на буби, копринени конци и изделия. Южната фасада е цялата с прозорци с дървени капаци.
Музейна сбирка в село Плевун с материали от живота на тракийския войвода Капитан Петко.
Там се намира и сбирка, отразяваща бита на малоазийските българи.
Тракийски мемориал "Илиева нива" край с. Глумово, включващ паметник на загиналите над

развитие на читалищна и културна дейност. Към читалището функционират 10 състава, танцов

Библиотеката разполага с над 37 000 тома литература. Тя е организатор на традиционна
Седмица на детската книга и изкуствата за деца, на читателски конференции, рецитал-конкурси,
срещи с писатели.
Таблица 8: Обекти, паметници на културата на територията на община Ивайловград
без допълнителни данни:
1.
Къщата на Маргица Кискинева
гр.Ивайловград

гр.Ивайловград

с.Орешино

„Св.Константин и Елена‖ В близост до кв.Лъджа

„Св.Неделя‖

1816г.

- с.Мандрица
с.Мандрица

2.

Къщата на Мирчо Паскалев

гр.Ивайловград

3.

Къщата на Яни Попов

гр.Ивайловград

20.

Църквата „Св.Пантелеймон‖ 1843г.

с.Пелевун

4.

Къщата на Трифон Мутафчиев

гр.Ивайловград

21.

Църквата „Св.Атанас‖ 1859г.

с.Горно селце

5.

Къщата на Стамбол Димитров

гр.Ивайловград

22.

Църквата „Св.Богородица‖ 1843г.

с.Костилково

6.

Старото училище

с.Пелевун

23.

Църквата „Св.Атанас‖

с.Костилково

Общ устройствен план на Община Ивайловград
24.

Църквата „Св.Богородица‖

с.Ленско

Църквата „Св. Атанасий” в с. Белополяне. Тя е забележителен представител на

25.

Църквата „Св.Йоан Богослов‖ 1838г.

с.Гугутка

възрожденската култова архитектура от първата половина на XIX в., паметник на културата.

26.

Църквата „Възнесение Господне‖

с.Попско

Построен през 1838 г., храмът представлява типична трикорабна едноабсидна псевдобазилика с
петоъгълна кула- камбанария и богата релефна пластика по външните стени. Интериорът също е
оригинален, отличавайки се с единствената в общината двуетажна галерия. Иконите на

Интересна е църквата „Св.св. Константин и Елена” в Долно Луково – една от най-запазените

иконостаса имат висока художествена стойност, като голяма рядкост за района са две

стари български църкви. Обявена е за архитектурен паметник на културата с местно значение.

поклоннически икони, донесени чак от Божи гроб в Йерусалим. Особено внимание заслужава и
дарохранителницата, украсена с много живописна апликация. Църквата е действаща, отворена е

1.

Антична вила „Армира‖

кв.Лъджа, гр.Ивайловград

на всички християнски празници, но само на храмовия празник св. Атанасий (18 ян., 2 май) има

2.

Долмен

с.Пелевун

литургия. През месец май след нея се прави курбан за здраве.

3.

Средновековна крепост

с.Гугутка

Църквата „Св. Преображение Господне” в Ивайловград. Тя е изключително ценен

4.

Средновековна крепост „Лютица‖

кв.Лъджа, гр.Ивайловград

5.

Късноантична и Средновековна крепост

с.Славеево

6.

Късносредновековен мост на р.Армира

Няма много данни

разкошния ажурно резбован двуреден иконостас с растителни и животински мотиви, царски

7.

Средновековен мост над р.Армира

кв.Лъджа, гр.Ивайловград

двери, архиерейски трон, малък и целувателни иконостаси, пластичната украса по тавана и

8.

Тракийска гробница

с.Долно Луково

9.

Долмен

с.Железино

10.

Тракийски долмен

с.Кобилино

11.

Средновековна крепост

с.Долноцелци

12.

Средновековна крепост

с.Розино

Общински исторически музей Ивайловград предостави информация във връзка с оебкти

13.

Голямата могила

с.Свирачи

невдижима културна ценност със съответните регистрационни картони.

14.

Тракийско светилище

с.Ботурче

Таблица 9: Обекти с регистрационни картони:

представител на възрожденската култова архитектура, изобразително и приложно изкуство в
България, обявен за архитектурно-художествен паметник на културата с национално значение.
Църквата е строена през 1828 г. на мястото на по-стар храм. Специален интерес представляват

колоните и царските икони, имащи висока художествена стойност. Храмовият празник
Преображение Господне (6 авг.) се чества с тържествена литургия и курбан за здраве. Църквата
е основния градски храм за богослужения и е отворена всяка неделя.


Културни обекти с регистрационни картони на територията на община Ивайловград
– териториално разпределение, значимост, собственост:

Датира от 1806 г., като според преданието е изградена тайно в съществуващата тогава дъбова

РЕГИСТРАЦИОНЕН КАРТОН №1

гора само за 7 нощи. Определящ за кратките срокове на изграждане е бил османски закон,

По проект за културен туризъм на териториите на община Любимец, Ивайловград и

според който постройка, на която е сложен покрив, не се разрушава. Има две отделения – мъжко

Маджарово / Направление „Археология”/

и

женско.

Интериорът

е

дооформян

до

1918

г.

Специален

интерес

представляват

дърворезбеният иконостас с т.нар. „овчарска резба‖ и оригиналните икони от началото на XIX в.
– дело на самобитни местни майстори.
Църквата „Св. Архангел Михаил”, построена през 1896 г. Представлява забележителна
трикорабна псевдобазилика, иззидана от камък. Върху мраморните фронтони над двата входа са
издълбани ктиторски калиграфни надписи на гръцки език. Особен интерес представлява едро
изработената дърворезба на иконостаса.

№

ЛЕГЕНДА

СЪДЪРЖАНИЕ

1.

Наименование

Долмен АКБ №1590009

2.

Населено място, община

с.Пелевун, общ.Ивайловград

3.

Местоположение
ползване
3.1.

и 3.1.М.Долния чал.
3.2.Гора в земеделски земи.

Име

на 3.3.-

Общ устройствен план на Община Ивайловград
местност

3.4.Временно стопанисване от Община - Ивайловград

3.2.Собствено

3.2.

3.5.Паметник с национално значение.

6.4.

ст
3.3.

Кадастър

3.4.

Ползване

6.5.
на

особен

на

към съоръжението е оформена своеобразна фасада от две

режим
4.1.В близост до асфалтовия път към с.Пелевун (на 4.750

Обект

4.1.

4.1.1. Азимут

км от разклона за с.Пелевун от пътя Ивайловград –

4.1.2. GPS координати
Подход

4.2.

4.2.1. Разстояние

древността.

4.3. 165 , 610 m, денивелация – 2 m

подход
Други

варианти за достъп

Описание на обекта

6.2.
обекта

на

покривните

плочи

Долменът е с иклщчително сложен план, непознат сред
5.1.(Подстъп 1) Посредством черен път, започващ от

проучените в България подобни паметници. Вероятно е

асфалтовия път към с.Пелевун, се достига непосредствено

изграден

до паметника. Разстоянието и посоката от долмена към

(Късножелязна Епоха). Планът му е близък до градените от

разклона за черния път по шосето е 340 м и 340 0. Черният

обработени

път е проходим за леки коли, с ниска степен на трудност.

популярни по времето на неговото изграждане. Служел е за

5.2. .(Подстъп 2 ) Най-близкото разстояние между долмена

погребения на тракийската родова аристокрация в този

и асфалтовия път – 70 м и 400 от долмеба, е подходящо за

регион и свидетелства за развитието на държавността сред

маркиране на пешеходен достъп до паметника.

тракийските племена.

и

използван
камъни

от

траките

подмогилни

след

тракийски

V

в.пр.Хр.
гробници,

6.Съоръжението е ориентирано в посока изток-запад, като

Геоморфолог
Площ

вдигането

4.3.3. N41.48400 E 26.00340, 424 m

Най-удобен

ична форма

С;ед

съоръжението постепенно се е запъ;нило с пръст.

0

Достъп

6.1.

дромоса. След по-тясно и късо преддверие се влиза в

скоро е бил открит. Долменът е бил ограбен още в

4.2.3. GPS координати

5.2.

Предгробната камера е по-широка, по-къса и по-висока от

поставени големи плочи. За различка от тях дромосът по-

населеното място 4.2.3. N41.48147 E 26.00499, 422 m

5.1.

Хронология на нея са положени три хоризонтални реда по-малки плочи.

Вероятно двете камери са били покрити с хоризонтално

от 4.2.2. 3360 от черквата в с.Пелевун

4.2.2. Азимут (евент.)

обекта

верикални плочи, северната стена е надстроена, като върху

4.1.2. N41.48107 E 26.00442
4.2.1. 2270, 76 m, денивелация +6 m

(км)

има пробит докрай малък отвор. От входа се преминава

2,75 м плочи. Подът е покрит с голяма каменна плоча.

4.1.1.2.625 км и 3360 от черквата в с.Пелевун

от 4.2.428m

асвалтов път

Самостоятеле

гробната камера. Нейните надлъжни стени са от дълги по

спрямо Крумоград)

населеното място

на север и юг входа. Вероятно входът е затварян с една плоч,
която се откри легнала пред него. В средата на тази плоча

ансамбъл
6.7.

Точна локализация

Находки

вертикални, заоблени отгоре плочи, които фланкират от

н обект или част от през дълъг около 2,8 м дромос. Стените му са от дълги

(резервати)

6.

Строителни

терена
6.6.

Наличие

3.5.

5.

вертикално и вкопани в скалистата почва. Откъм подхода

техники и материали

терена

4.

структури

входа е от изток. Състои се от голяма гробна камара,

6.1.Било на платообразен рид.

преддверие,

6.2.До 30квм.

предгробна

камера и

дромос,

всички с

на правоъгълен план. Общата му дъ;жина е 7,50 м. Долменът
е изграден в предварително изготвен изкоп в слабо изявено

6.3.Цялото съоръжение е почти напълно запазено на място.
6.4.Вж. точка 6

Наличие

на нас терена естествено възвишение. Той е построен от

6.5.при проучването археологическите материали бяха

археологически

отцепени и групо оформени гнайсови плочи, поставени

открити във вътрешността на домена и извън него –

6.3.

Общ устройствен план на Община Ивайловград
въглени, керамични фрагменти от Късната желязна епоха и

11. Юридически

желязно сечиво.

няма

6.6.Близо до Домена са:

такъв)

1.Доменът при с.Кобилино (3 км и 320 0 от домена при
с.Пелевун), разположен до същия асфалтов път към

–

статут

(ако Паметник снационално значение.

предложение

за


12. Препоръки за подобряване
състоянието на паметника

ограда;

с.Пелевун.



2.Тракийско светилище на вр.Горния чал (1км и 140 от
домена при с.Пелевун) – не са провеждани разкопки, няма



Поддържане на отводнителния канал;

разкрити съоръжения, не е атрактивн за посечение);



Почистване от нападалата шума от дърветата и

м.Крушите (2.125км и 270
проучени

при

0

растителността;

от домена при с.Пелевун) –

археологически

разкопки

от

екип



с

атрактивност за посещение. Приложени снимки.

на

проучване
7.1.

8.

инфраструктурата,

община Ивайловград. – АОР, 2000

Важни

14. Оценка

за

степен

социализация на обекта

8.2.

Местосъхране

брадва, а другия – на кирка.

събития, Долменът

вероятно

е

служел

погребения

състояние

Планът на съоръжението свидетелства за многократното му
на Изградената след проучването ограда от лека дървена
конструкция

(борови

ритли/валки)

15. Оценка

за

степен

на

преизползване и препогребване на покойниците.
10. Физическо

Почистване и маркиране на пътека от асфалта към
долмена (подстъп 1).

на *****
Обектът е разположен в голяма близост до асфалтовия път

на *****
Сложният план на долмена и високата степен на запазеност
позволят да бъде оценен като изключително атрактивен

за

легенди, представители на местната траийска родова аристокрация.

свързани с обекта



представянето му за посещение от туристи.
атрактивност на обекта

8.2. Исторически музей – Хасково
и

долмена (подстъп 2);

разкриване са добри предпоставки за социализирането му и

открито в предгробната камера. То представлява двуостро
оръдие с втулка, единият му работещ край има формата на

предания

Подобряване на черния път, водещ от асфалта към

– парков тип гора и добрата експозиция след цялостното му

Описание

Исторически

на

свързана с обекта

находки, 8.1. Единствената метална находка е желязно сечиво,

ние



Поставяне на обяснителни табели до домена.

към с.Пелевун. Това, както и благоприятната околна среда

8.1.

обекта

изграждане

Публикации

произтичащи о обекта

9.

или

желязната епоха и преизползван.

на 7.2.Г.Нехризов. Теренни обхождания и сондажни разкопки в

проучванията
7.2.

13. Препоръки за подобряване

май 1999г. от екип с ръководител Георги Нехризов.
История



6.7.Късножелязна епоха. Възможно е да е изграден в Ранно
по-ранно 7.1.Проучена е чрез археологически разкопки през април-

Поставяне на указателни табели на асфалтовия път
до долмена;

ръководител Г.Нехризов през 2000г., с малка степен на

Наличие

Изграждане на подобна конструкция за защита от
животни;

3.Кръгове от камъни (тракийски поменални съоръжения?) в

7.

Почистване от останките от старата дървена

е

разрушена,

като

материалите от нея са разхвърлени около долмена.
Изкопаният за отводняване канал функционира, доколкото
в съоръжението не се съдържа вода. Растителността около
домена е благоприятна – парков тип дъбова гора.

паметник за широк кръг посетители.
16. Списък

на

приложени 16.1.Приложен план и перспективен образ на домена/ plan,

илюстрации

perspektiva/.

16.1.

Планове

16.2.Приложени фотография на долмена по време и след

16.2.

Фотографии

приключване на проучването/ razkopki 1-4/.
16.3.Приложени фотографии със съвременното състояние
на долмена (посещение през м.май т.г.)/ dolmen_akt_1-7/.
16.4.Приложени фотографии на съседни обекти – каменни
кръгове/ kragove 1-6/ и долмени /dolmen 1-2/ и находки от
тях – фибули /fibuli 1-2/.

Общ устройствен план на Община Ивайловград
ползване

3.2.Горски фонд.

Тракийски долмен - с. Пелевун

Име

3.1.
Тракийска гробница - долмен. Съоръжението е ориентирано в посока изток-запад, като входът е

на 3.3.-

местност

от изток. Състои от голяма гробна камера, преддверие, предгробна камера и дромос, всички с

3.2.Собствено

3.2.

правоъгълен план. Общата му дължина е 7,50 м. Долменът е изграден в предварително

3.4.Гори.

ст

подготвен изкоп в слабо изявено над терена естествено възвишение. Той е построен от отцепени
и грубо оформени гнайсови плочи, поставени вертикално и вкопани в скалистата почва. Откъм

3.3.

Кадастър

3.4.

Ползване

на

Наличие

на

подхода към съоръжението е оформена своеобразна фасада от две вертикални, заоблени
отгоре плочи, които фланкират от север и юг входа. Вероятно входът е затварян с една плоча,

3.5.Паметник с национално значение.

терена

която се откри легнала пред него. В средата на тази плоча има не пробит докрай малък отвор. От
входа се преминава през дълъг около 2,8 м дромос. Стените му са от дълги вертикални плочи,

3.5.

северната стена е надстроена, като върху нея са положени в три хоризонтални реда по-малки

особен

плочи. Предгробната камера е по-широка, по- къса и по-висока от дромоса. След по-тясно и късо

(резервати)

режим

преддверие се влиза в гробната камера. Нейните надлъжни стени са от дълги по 2, 75 м плочи.
Подът е покрит с голяма каменна плоча.

4.

Точна локализация
4.1.

Вероятно двете камери са били покрити с хоризонтално поставени големи плочи. За разлика от
тях дромосът по-скоро е бил открит. Долменът е бил ограбен още в древността. След вдигането

свързващ селата Гугутка и Бутурче.

Обект

4.1.1. Азимут

на покривните плочи съоръжението постепенно се е запълнило с пръст.

4.1. Обектът е разположен непосредствено до черния път,

спрямо

населеното място

Долменът е с изключително сложен план, непознат сред проучените в България подобни

4.1.2. GPS координати

4.1.1. 3.625 км и 1260 от черквата в с.Гугутка
4.1.2. N41.39801 E 25.95501.
4.1.3. 253 m

паметници. Вероятно е изграден и използван от траките след V в. пр. Хр. (Късножелязна епоха).
4.2.

Планът му е близък до градените от обработени камъни подмогилни тракийски гробници,

Подход

от 4.2.1. 3.625 км от черквата в с.Гугутка

асвалтов път

популярни по времето на неговото изграждане. Служел е за погребения на тракийската родова
аристокрация в този регион и свидетелства за развитието на държавността сред тракийските

4.2.1. Разстояние

племена.

4.2.2. 1260 от черквата в с. Гугутка
от

населеното място

4.2.3. N41.39782 E 25.95393

(км)

РЕГИСТРАЦИОНЕН КАРТОН №2
По проект за културен туризъм на териториите на община Любимец, Ивайловград и

4.2.2. Азимут (евент.)

Маджарово / Направление „Археология”/
4.2.3. GPS координати
№

ЛЕГЕНДА

СЪДЪРЖАНИЕ

1.

Наименование

Средновековна крепост АКБ № .....

2.

Населено място, община

с.Гугутка, общ.Ивайловград

3.

Местоположение

и 3.1.м.Калето; м.Градището

5.

Достъп
5.1.

5.1.Единственият достъп до крепостта е от черен път,
Най-удобен

подход
5.2.

Други

свързващ селата Гугутка и Бутерче. Входът къ крепостта
започва непосредтсвено от черния път, на около 3,500 км
от с.Гугутка и 2 км от с.Бутурче.
5.2.

Общ устройствен план на Община Ивайловград
варианти за достъп
6.

Описание на обекта
6.1.

Геоморфолог

ична форма
6.2.

Площ

Наличие

на

каменни плочи – незапазени сега.

е с издължена форма в посока запад-изток, следвайки

допълнителна

защита

на

входа.

В

центъра

Наличие

по-ранно 7.1. Не е проучване.

на

проучване

7.2.И. Балкански. Източно – Родопски- Крепости. Кърджали

на

История

7.1.

ограденото простраснтво е изградена малка едноабсидна

на

проучванията
Публикации

7.2.

обработени камъни, споени с бял хоросан. По северната

Строителни

Находки

за

на

страна на крепостана стена личат три правоъгълни кули. В

8.

Важни

находки, 8.1.

произтичащи о обекта

западната част на стената има потерна (таен вход). В
източната част на билото, пред основната стена е

8.2.Исторически музей – Кърджали.

8.1.

Описание

8.2.

Местосъхране

изградена втора крепостна стена с основна защитна функци
Самостоятеле

– протехийзма. С нея е подсилена охраната от най-

н обект или част от достъпното място към върха. Предназначението на
вътрешната кула е както отбранително, така и жилищно –
ансамбъл

обекта

7.

Крепостните стени, кулрата и черквата са изградени от

терена

6.7.

6.7.12-16век.

черква, чоийто под е покрит с каменни квадратни плочи.

техники и материали

6.6.

контролираща път, преминаващ през долината й. Крепостта

вход се намира голяма квадратна кула, вероятно изграден а

структури

6.5.

6.6.До реката са открити няколко гроба оградени и покрити

на недостъпен. Входът е разположен от запад. В близост от

археологически

6.4.

6.Крепостта е разполеба непосредтсвено над р.Бяла,

конфигурацията на терена. Северният й край е почти

обекта
6.3.

златни монети.

Хронология на

ние
9.

Исторически

събития, Крепостта е охранявала средновековен път от Солун към

резиденция на феодала. Приземният етаж е бил складово

предания

помещение. От вътре кулата е преградена с една носеща

свързани с обекта

и

легенди, Константинопол, минаващ по долината на р. Бяла река.
Вероятно е владяна от местен феодал, чието име не е

стена. Дървенат стълба от първото отделние е водела към

запазено. Вътрешната кула е образец на средновековните

първия етаж. През 15в. Култа е пригодена за новите бойни

феодални замъци, които стават популярни в Западна

техники и са направени бойници за стрелба с огнестрелно

Европа в епохата на къснот средновековие.

оръжие.
10. Физическо
6.1.Било на връх, оградено от север и изток с долината на

състояние

на Крепостта е изключително добре запазена. Крепостните

обекта

стени са запазени по 6 м, кулата е запазена до покривната

р.Бяла река и нейн второстепенен приток.

конструкция (височина 8, 50м,) с минални разрушения,
основите на черквата са запазени със стени до висоина

6.2.Около 15dka.

0,80 м. При последнотоо посещение е регистрирана
6.3.Крепостни стени, кули, потерна, черква.

засилена иманярска дейност.

6.4.Зидария от обработени камъни, споени с бял хоросан, с
антрачна

система

(с

легла

за

греди

на

стената,

поддържащи подове на етажи).
6.5.Битова и строителна керамика, метални предмети,

11. Юридически
няма
такъв)

–

статут

предложение

(ако Паметник с национално значение.
за

Общ устройствен план на Община Ивайловград
12. Препоръки за подобряване



състоянието на паметника

13. Препоръки за подобряване
или

изграждане

инфраструктурата,
свързана с обекта

Крепостта се намира източно от с. Гугутка на естествено защитен, труднодостъпен връх.
Склоновете на върха се спущат стръмно към Бяла река, която го обгражда от три страни.
Крепостните стени ограждат площ от 13 хил. кв. м. Те са запазени до височина 7 - 8 м.
Дебелината им е 2 м. В източната част на крепостта, където теренът е по-достъпен, пред
основната крепостна стена на разстояние 10-15 метра е изградена втора. Теренът във
вътрешността на крепостта е по висок с 4-5 м. от този извън крепостните стени. Това правело
невъзможно подкопаването на стените и най-вече направата на пробив със обсадни машини,
през който противникът да нахлуе в крепостта.

Разчистване на паметника от растителността – във
вътрешността и около крепостните стени;



Осигуряване на адекватна защита.



Заравняване и чакълиране на пътя Гугутка –

на

Бутурче;


В източната част на обграденото от крепостните стени пространство се издигала еднокорабна
църква. Подът и е бил застлан с каменни плочи.

Поставяне на указателни табели – при разклона за
черния път в с. Гугутка и при отбивката при черния

Изключително интересна е запазилата се до наши дни феодална жилищна кула /донжон/.
Стените и се издигат на височина до 9 м. Дебелината им е 1,5 м. Кулата има правоъгълен план с
размери при основата 11 X 9 м. Следите от гредоред показват, че кулата е имала два етажа.
Долният е бил преграден със стена на две части. Едната се е използвала за склад, а през
втората дървена стълба отвеждала към горния, жилищен етаж.

път за крепостта;


Поставяне на обяснителна табела при входа на
крепостта с план на обекта и при кулата и черквата с
описание на съоръженията.

14. Оценка

за

степен

социализация на обекта

Писмени сведения за крепостта не са запазени. По начина на строеж тя трябва да се отнесе към
края на XII - началото на ХШ в. Жилищната кула е по-късна и е построена вероятно през XV в.
Изграждането и непосредствено след падането на района под османското владичество показва,
че крепостта не е била разрушена. В нея вероятно е резидирал крупен османски феодал, който
извършил допълнителни преустройства.

на Добре запазените съоръжения определят крепостта ккато
естествено добре социализиран обект. Въпреки гъстотата
на места растителност посещенията на обект са възможни
без допълнителна социализация.

15. Оценка

за

степен

атрактивност на обекта

Не е ясно кога е била запусната крепостта. Възможно е това да е станало след XVI в. когато
границите на Османската империя се преместили далеч на север и нуждата от подобни
укрепления във вътрешността и отпаднала.

на *****
Крепостта при с. Гугутка, със запазените крепостни стени,

Изходен пункт за посещение на крепостта е с. Гугутка. Обектът е разположен непосредствено до
черния път, свързващ селата Гугутка и Бутурче и отстои на 3,6 км от черквата в селото.

кула и черква, е един от най-подходящите паметници на
територията

на

общината

за

културен

туризъм.

тези при Славеео/Ивайловград, Розино и Долноселци.

Една от най запазените средновековни крепости по нашите земи. Крепостните стени ограждат
площ от 13 хил. кв. м. Те са запазени до височина 7 - 8 м. Дебелината им е 2 м. В източната част
на крепостта,

Посещението на обекта дава възможност за наблюдаване

РЕГИСТРАЦИОНЕН КАРТОН №3

Посещението й може да се обвърже с крепостите Лютица и

на живтописни пейзажи.
16. Списъл

на

16.2.

Маджарово / Направление „Археология”/

приложени 16.1.Приложен план на крепостта.

илюстрации
16.1.

По проект за културен туризъм на териториите на община Любимец, Ивайловград и

16.2.Приложение
Планове
Фотографии

Крепостта при с. Гугутка

на

фотографии

със

съвременното

№

ЛЕГЕНДА

СЪДЪРЖАНИЕ

1.

Наименование

Средновековна крепост Лютица

2.

Населено място, община

гр. Ивайловград, кв. Лъджа, общ. Ивайловград

3.

Местоположение

състояние на обека /cherkva1-4, kula 1-14, kula_vhod1-6,
kula_boinik1-3,

kula_pregradna_stena,

krepostna_stena1-6,

izgled_krepost, krepost_gugutka, narushtenia/.

ползване

и 3.1. М. Калето, м. Градището.

Общ устройствен план на Община Ивайловград
на 3.2. Горски фонд

Име

3.1.

местност

3.3.-

3.2.Собствено

3.2.

6.

ст
3.3.

Кадастър

3.4.

Ползване

ична форма

3.4.Гори.

на

Наличие

на

режим

населеното място
4.1.2. GPS координати
Подход

от

6.2. 26 dka.
Самостоятеле

6.6.

н обект или част от

0

4.1.1. 4,25 км и 255 отот центъра на кв. Лъджа-Ивайловград

ансамбъл
Хронология на

6.7.
обекта

протейхизма

(допълнителна

крепостна

стена),

щерни,

6.4. Двулицева зидария от обработени камъни, споени с бял
или розов хоросан и пълнеж от дребни камъни, споени с

асвалтов път
4.2.1. Разстояние

6.3. Крепостни стени, порта, потерна (таен вход), кули,
църкви, върници, сгради, некропол.

4.1.2. N41.50285 E 26.06274.
4.1.3 566 м.

щерни.

на 6.1. Било на рид.

терена

Ивайловград, подходящ за коли с висока проходимост.
спрямо

Находки

6.5.

естига по 9 км. Черен път, тръгващ от кв. Лъджа –

Обект

4.1.1. Азимут

част от манастирски комплекс. Разкрити са също така и 2

техники и материали
4.1.Крепостта е разположена на вр. с кота, 566.9, до който с

запазени 2 едноапсидни еднокорани църкви, строени една
средновековен цистов некрепол и няколко сгради – вероятно

Строителни

6.4.

близост до портата има малка потерна. Във вътрешността за
върху друга през различно време. Около църквите е проучен

структури

на

Точна локализация

4.2.

Портата е фланкирана с 2 привратни правоъгълни кули. В
Наличие

6.3.

северна страна. Крепостта има единствен вход от изток.

на съоръжена с 7 правоъгълни кули, 1 кръгла и 1 осмоъгълна.

обекта

(резервати)

4.1.

Площ

6.2.

3.5.Паметник с национално значение.

Родопи. Има форма на непрасвилна елипса с изпъкнала
Куртината е съхранена до височина 6-7 м. Крепостта е

археологически

особен

4.

6. Лютица е една от най-големите крепости в Източни

Геоморфолог

6.1.

терена
3.5.

Описание на обекта

хоросан.
от 4.2.От главната улица на кв. Лъджа се отделя на запас 9 км.

населеното място черен път, подходящ за коли с висока проходимост
(км)
4.2.2. Азимут (евент.)
4.2.3. GPS координати

6.5. Строителна и битова керамика, глинена антроморфна
4.2.1.-

статуетка, фибули, монети, метални накити, железен кръст,

4.2.2.-

глинени лулички и др.

4.2.3. N41.51077 E 26.11254.

6.6.Посещениео на крепостта би могло да се обвърже с мост
ана р. Атеренска

5.

Достъп

5.1.Вж. т. 4.2.
6.7.Къснобронзова

5.1.

Най-удобен

подход

5.2. 7км черен път, отделящ се от асфалтовия път за с.

Други

желязна епоха, късноантична

епоха, средновековна.

Пелевун на изток, подходящ за коли с висока проходимост
7.

5.2.

епоха,

Наличие

на

по-ранно 7.1. През 2002 г. обектът е проучван от експедиция с

проучване

ръководител н.с. Б. Петрунова

варианти за достъп
7.1.

История

на 7.2.И. Балкански Източно- Родопски крепости. Кърджали.

Общ устройствен план на Община Ивайловград
проучванията
Публикации

7.2.
8.

социализация на обекта

Важни

15. Оценка

находки, 8.1.Метални

произтичащи о обекта

накити,

глинени

лули,

монети,

керамични

за

степен

атрактивност на обекта

съдове, архитектурни детайли и др.

8.1.

Описание

8.2.

Местосъхране

предания

сгради, некропол, една от най-подходящите паметници на

8.2.АИМ – БАН, София

територията на общината за културен туризъм. Посеението й
може да се обвърже с крепостите при Славеево, Гугутка,
Атеренска. Посещението на обекта дава възможност за

събития,
и

наблюдаване на живопистни пейзажи.

легенди,
16. Списък

свързани с обекта
10. Физическо

състояние

на Крепостта, крепостните съоръжения (кули, потерни, порта,

обекта

протейхизма, куртини) щерните, църквата и сградите са
много добре запазени. Обектът е почистен от растителност
от вътре и отвън.

11. Юридически
–

статут

предложение

приложени 16.2. Приложени фотографии със съвременното състояние

илюстрации

на обекта.

16.1.

Планове

16.2.

Фотографии

Крепостта Лютица

за

Крепостта е почти неизвестна за непрофесионалистите, въпреки че е една от най-добре

12. Препоръки за подобряване



състоянието на паметника

13. Препоръки за подобряване
изграждане

инфраструктурата,
свързана с обекта

Разчистване на паметника от растителността – във

запазените в първоначалния си вид средновековни крепости по българските земи. В това

вътрешността и около крепостните стени;

отношение тя си съперничи с крепостите край Мезек, Маточина и др. които се считат за найдобре запазените паметници на средновековното крепостно строителство в България.



Консервация на църквата;



Осигуряване на адекватна защита.



на

Крепостта се издига на един обрасъл с гора родопски връх наречен "Градището" отстоящ на 6

Заравняване и чакълиране на пътя от кв. Лъджа до

височина до 6 м и имат дебелина 1,75 м. Изградени са от обработени от лицевата страна камъни

крепостта;

споени с бял хоросан. Отбраната им е подсилена с 12 кули, част от които са запазени почти до



Поставяне на указателна табела – при разклона за

полукръгла, осемстенна и трапецовидна форма. Кулите са били триетажни и са завършвали с

черния път в кв. Лъджа;

бойна площадка, снабдена със зъбери. Долните етажи на южните кули се използвани като

Поставяне на обяснителна табела при входа на
крепостта с план на обекта.

за

степен

км. западно от кв. "Лъджа" на Ивайловград. Стените и, ограждащи площ от 14 дка, са запазени на

първоначалната си височина от 9 м. Повечето от тях са с правоъгълен план, но има и по една с



14. Оценка

на

(ако Паметник с национално занчение.

такъв)

или

Крепостта Лютица, със запазените крепостни съоръжения

Розино и Долноселци, с вила Армира и с мостта над р.

Исторически

няма

на *****

(кули, потерни, порта, протейхизма, куртини), щерни, църкви,

ние
9.

обекта са възможни без допълнителна социализация

на Добре запазените съоръжения определят крепостта като
естествено добре социализиран обект. Посещенията на

жилищни помещения, а тези на северните като водохранилища. Това личи много добре от
начина, по който е организирано изкачването на бойната площадка на върха на кулите. При тези,
които са използвани за жилища то става чрез вътрешни дървени стълби, а при кулите чиито
долни етажи са пригодени за водохранилища - чрез долепени до крепостната стена каменни
стъпала.

Общ устройствен план на Община Ивайловград
За първи път името на крепостта се появява в епископските списъци от времето на император

4.

Точна локализация

Лъв VX (886-912 г.). Упомената е и по-късно около 940 г. при Константин VII Багренородни.
епископията Лютица. Вероятно тогава, по времето на Първата българска държава, възниква и

4.1.1. Азимут

крепостта. Разрушавана многократно, в сегашния си вид, тя е построена най-вероятно през XII—

помпена станнция до р.Арда, достъпен за коли с ниска

Обект

4.1.

Между епископиите в епархия Тракия под ведомството на Пловдивския митрополит спада и

4.1. 3 км чакълиран път от с.Славеево на югозапад до
степен на прохидмост, с лед помпената станция 1 км
спрямо черен път на запад до гранична застава, подходящ за коли

населеното място

XIII в. по времето на цар Калоян.

4.1.2. GPS координати

В късносредновековен извор от XIV век, названието Лютица се среща отново, във връзка с

Подход

4.2.

междуособиците във Византийската империя. По това време крепостта принадлежи на
гарнизон тръгва за продоволствие из Родопите. Вилнее сурова зима и застрашените от

4.2.1. Разстояние

премръзване войници са принудени да се предадат на лютишкия гарнизон.

4.1.2. N41.55679 E 26.13573.
от

населеното място
(км)

РЕГИСТРАЦИОНЕН КАРТОН № 4
По проект за културен туризъм на териториите на община Любимец, Ивайловград и

гранична застава, подходящ за коли с висока проходимост.

4.2.2. Азимут (евент.)
4.2.3. GPS координати

ЛЕГЕНДА

СЪДЪРЖАНИЕ

1.

Наименование

Късноантична и Средновековна крепост

2.

Населено място, община

с.Славеево, общ.Ивайловград

3.

Местоположение

3.1.

на

местност
3.2.

3.2.Собствено

ст

5.

Достъп
5.1.

Кадастър

3.4.

Ползване

особен
(резервати)

5.2. 3 км горска пътека от с.Хухла на севроизток, която на
места изчезва.

Други

6.

Описание на обекта
6.1.

6. Крепостта е разположена непосредствено над р.Арда.

Геоморфолог

ична форма
на

6.2.

на

6.3.

терена
Наличие

Най-удобен

варианти за достъп

3.3.3.4.Гори.

5.1. Вж. т.4.1.

подход
5.2.

3.5.Паметник с национално значение.

3.3.

3.5.

4.2.3. N41.55251 E 26.15242

3.2.Горски фонд.
Име

режим

4.2.1. 1.625 км от църквата на с.Славеево
4.2.2. 3400 от църквата на с.Славеево

и 3.1.М.Калето, м.Хумиш.

ползване

4.1.3. 125 м.
4.2.След помпената станция 1 км черен път на запад до

Маджарово / Направление „Археология”/
№

Крепостта се намира на връх с кота 125,8.

0
от 4.1.1.3,45 км и 310 от църквата на с.Славеево

асвалтов път

противника на Йоан Кантакузин, Алексий Апокавк. Един отряд на Кантакузин от Димотишкия

с висока проходимост.

Площ

път,

минаващ

по

долината

на

реката.

Крепостта заема цялата площ на език на рид, ориентиран
югозапад – североизток. От север и от юг ридът е

на заобиколен с дълбоки дерета. Най-лесният подход към
крепостта е от югозапад. Крепостните стени следват

обекта
Наличие

археологически
структури
6.4.

Контролира

Строителни

на

конфигурациите на терена. Северната стена е запазена
само в разсип, а южната на места до 6м. височина. Ъглите
на крепостта са заоблени. Във вътрешността на крепостта
се забелязват отделни каменни струпвания (вероятно
останки от сгради), а в центъра на оградената площ се

Общ устройствен план на Община Ивайловград
техники и материали
Находки

6.5.

на

терена

9.

Исторически

събития, Средновековната крепост е част от пореди от крепости,

юг, с размери 15х25м. Сградата е градена от местни

предания

ломени камъни без видима спойка. В центъра на сградата

свързани с обекта

е
Самостоятеле

6.6.

разкрива голяма правоъгълна сграда ориентирана север –

регистриран

голяма

иманярски

изкоп

с

и

легенди, разположени покрай р.Арда, която в древността е била
една от главните пътни артерии. Вероятно крепостта е

размери

била построена още през Късноантичната епоха, като част

1,50х2,50м. и дълбочина 2м. В изкопа ясно личи културен

от т.н. limes Rodopica, построен от император Юстиниян

н обект или част от пласт с дебелина 2 м.

Първи (527-565.). За защита на Византийската империя от

ансамбъл

варварските нашествия, станали ежедневие през епохата

6.1. Език на рид.

Хронология на

6.7.
обекта

на великото преселение на народите.

6.2. 7-8dka.

10. Физическо

състояние

на Крепостта е добре съхранена. Крепостните стени са

обекта

6.3. Крепостни стени, каменни сгради.

запазени до височина 6м. На цялата площ на обекта е
регистрирана скорощна иманярска дейност.

6.4. Двулицева зидария от обработени камъни споени с
бял хоросан и пълнеж от дребни камъни, споени с
хоросан.
6.5.

Висока

11. Юридически
няма

концентрация

на

строителна

и

битова

керамика, фрагметни от питоси.
6.6. В съседство с тази крепост има още две по-малки

–

статут

предложение

(ако Паметник с национално значение.
за

такъв)


12. Препоръки за подобряване
състоянието на паметника

Разчистване на паметника от растителността – във
вътрешността и около крепостните стени;

крепости, разположени също върху крайните части на



Осигуряване на адекватна защита.

езици на ридове над р.Арда.
13. Препоръки за подобряване
6.7. Средновековие, Късна Античност, Античност.
7.

Наличие

на

по-ранно 7.1. Не е проучвана. В момента крепостта се почиства от

проучване
7.1.

растителността.
История

или

изграждане

инфраструктурата,
свързана с обекта

8.

Важни

на


произтичащи о обекта

Поставяне на указателни табели – при разклона за
черния път в с.Славеево и при отбивката за черния
път за крепостта;



Поставяне на обяснителна табела при входа на
крепостта с план на обекта.

Публикации
находки,

Заравняване и чакълиране на пътя от помпената
станция до граничната застава;

на 7.2. И.Балкански. Източно-Родоски крепости. Кърджали.

проучванията
7.2.



14. Оценка

за

степен

социализация на обекта

на Добре запазените съоръжения определят крепостта като
естествено добре социализиран обект. Посещенията на
обекта са възможни без допълнителна социализация.

8.1.

Описание
15. Оценка

8.2.
ние

Местосъхране

за

степен

атрактивност на обекта

на ****
Крепостта при с.Славеево, със запазените крепостни
стени и централна сграда, е един от най-подходящите
паметници на територията на общината за културен

Общ устройствен план на Община Ивайловград
туризъм. Посещението м може да се обвърже с крепостите

РЕГИСТРАЦИОНЕН КАРТОН № 5

Лютица и тези при Гугутка, Розино и Долноселци.

По проект за културен туризъм на териториите на община Любимец, Ивайловград и

Посещението на обекта дава възможност за наблюдаване

Маджарово / Направление „Археология”/

на живописни пейзажи.
16. Списъл

на

приложени 16.2. Приложени фотографии със съвременното състояние

илюстрации

на обекта.

№

ЛЕГЕНДА

СЪДЪРЖАНИЕ

1.

Наименование

Средновековен мост над р.Армира
Гр.Ивайловград, кв.Лъджа, общ. Ивайловград

16.1.

Планове

2.

Населено място, община

16.2.

Фотографии

3.

Местоположение
ползване

Средновековна крепост - с. Славеево

3.2. Горски фонд .
Име

3.1.

Средновековната крепост се намира северозападно от село Славеево. Крепостта е разположена

на

местност

непосредствено над р. Арда. Най-лесният подход към нея е от югозапад.

3.2.Собствено

3.2.

Предполага се, че тя е част от поредица от крепости, разположени покрай р. Арда. Предполага

ст

се, че е част от поредица от крепости, разположени покрай р. Арда. По поречието и още от
древността преминавала една от главните пътни артерии, водеща от Одринското поле към
част от т.н. limes Rodopica, построен от император Юстиниан I (527-565 г.) за защита на

3.3. 3.4. Гори и пасища.
3.5. Паметник с национално значение.

3.3.

Кадастър

3.4.

Ползване

на

Наличие

на

вътрешността на Родопите. Вероятно е била построена още през Късноантичната епоха, като
терена

византийската империя от варварските нашествия, станали ежедневие през епохата на великото
преселение на народите.

3.5.

особен

Крепостта заема цялата площ на език на рид, ориентиран югозапад - североизток. От север и от

режим

(резервати)

юг ридът е заобиколен с дълбоки дерета. Крепостните стени следват конфигурацията на терена.
Северната стена е запазена само в разсип, а южната на места до 6 м височина. Ъглите на

и 3.1. Римски мост, Атеренски мост.

4.

Точна локализация

крепостта са заоблени. Във вътрешността на крепостта се забелязват отделни каменни

от кв.Лъджа към крепостта Лютица.

Обект

струпвания (вероятно останки от сгради), а в центъра на оградената площ се разкрива голяма

4.1.

правоъгълна сграда, ориентирана север - юг, с размери 15 х 25 м. Сградата е градена от местни

4.1.1. Азимут

ломени камъни без видима спойка. В центъра на сградата е регистриран голям иманярски изкоп

4.1.Мостът е разположен на р.Армира, близо до черния път

спрямо

населеното място

4.1.1. 2.65 км и 2650 от центъра на кв.Лъджа
4.1.2. N41.51034 E 26.08087.

с размери 1,50 х 2,50 м и дълбочина 2 м. В изкопа ясно личи културен пласт с дебелина 2 м.
4.1.2. GPS координати

4.1.3. 310м.

Археологически разкопки на крепостта не са правени.
4.2.
Това е една от най-добре запазените Източнородопски крепости.

Подход

от 4.2. От центъра на кв.Лъджа се отделя черен път към

асвалтов път
4.2.1. Разстояние

крепостта Лютица. На 5-тия км се отклонява път на югозапад,
от

при който след около 150 м. се достига до моста.

населеното място 4.2.1. -

Общ устройствен план на Община Ивайловград
(км)

проучванията

4.2.2. -

4.2.2. Азимут (евент.)

4.2.3. N41.51077 E 26.11254

4.2.3. GPS координати
5.

Достъп

8.

Най-удобен

5.2. Съществува горска пътека, водеща от крепостта Лютица

подход

до моста.

Описание на обекта
Геоморфолог

Площ

6.2.

на

археологически
структури

Ширината

на

свода

е

4,50м.,

Находки

Самостоятеле

ансамбъл

6.2. Около 60 кв.м.

спойка.

събития, Мостът е вероятно част от трасето на път, свързващ

предания

легенди, крепостта Лютица с Беломорието.

и

свързани с обекта

обекта

състояние

11. Юридически
няма

–

статут

предложение

6.7. Средновековие.

(ако Паметник с национално значение
за

такъв)
12. Препоръки за подобряване Няма.
състоянието на паметника
13. Препоръки за подобряване
или

изграждане

инфраструктурата,

на



Заравняване и чакълиране на пътя водещ до моста;



Поставяне на указателна табела в кв.Лъджа и при
разколна от пътя за Лютица;

свързана с обекта

14. Оценка

за

степен

Поставяне на обяснителна табела до мостта;

на Обектът е добре социализиран.

социализация на обекта
15. Оценка

обекта

за

степен

атрактивност на обекта

на

на Мостът е много запазен и експониран.

Лютица и могат да бъдат разглеждани като общ ансамбъл.

Хронология на

6.7.

Исторически

2,40м. Изградено е от плочести камъни с хоросанова спойка,

6.6. Пътят е вероятно хронологически синхронен с крепостта

н обект или част от

по-ранно 7.1. Няма.

проучване
7.1.

Местосъхране

10. Физическо

на 6.5. Няма.

терена

Наличие

8.2.

височината – 5,10м. Пътното платно е дълго 22 м. и широко

6.4. Зиадряи от плочести и обработени камъни с хоросанова

техники и материали

6.6.

реката.

6.3. Мост.

Строителни

6.5.

от

6.1. Речно корито.
Наличие

6.4.

разрушено

на арката е направена от обработени камъни.

обекта
6.3.

9.
6. Мостът е едносводест, с две рамена, едното, от който е

ична форма

7.

Описание

ние

варианти за достъп

6.1.

находки,

8.1.

Други

5.2.

6.

Важни

произтичащи о обекта

5.1. Непосредтсвено до моста води черен път (вж.т.4.2.)

5.1.

Публикации

7.2.

на Кърждали.

Доброто състояние и експозиция на паметника както и
връзката му с крепостта Лютица го определят като атрктивен
за посещение.

7.2. И.Балкански. Стари мостове в Кърджалийски окръг. 1978,
История

на ****

16. Списъл

на

приложени 16.2. Приложени фотографии със съвременното състояние

Общ устройствен план на Община Ивайловград
илюстрации

на обекта.

4.

Точна локализация

16.1.

Планове

4.1.

16.2.

Фотографии

4.1.1. Азимут

4.1. Могилата с гробницата е разположена в близост до
черния път между с.Д.Луково и с.Костилково.

Обект
спрямо

населеното място
4.1.2. GPS координати

Късносредновековен мост на р. Армира
Мостът е едносводест, с две рамена, едното от които е разрушено от реката. Ширината на свода
е 4,50 м, височината - 5,10 м. Пътното платно е дълго 22 м и широко 2,40 м. Изграден е от
плочести камъни с хоросанова спойка, арката е направена от обработени камъни. Построен на
стар път водещ към крепостта Лютица. Вероятно датировката му е синхронна с тази на късния,
османски период на крепостта / XV - XVIII в./.

Подход

4.2.

от

(км)

РЕГИСТРАЦИОНЕН КАРТОН № 6

4.1.3. 302 м.

отклонява в северозападна посока към с.Костилково.

населеното място

Мостът е паметник на културата от национално значение и се охранява от закона.

4.1.2. N41.40225 E 26.05811

от 4.2. Преди моста на р.Бяла при с.Д.Луково черен път се

асвалтов път
4.2.1. Разстояние

4.1.1. 2.900 км и 3300 от черквата в с.Д.Луково.

Могилата е разположена на около 2,500км от разклона и
на около 100м. западно от ерния път.
4.2.1. 2.900 км от черквата в с.Д.Луково

4.2.2. Азимут (евент.)

4.2.2. 3300 от черквата в с.Д.Луково

4.2.3. GPS координати

4.2.3. N41.40354 E 26.05895

По проект за културен туризъм на териториите на община Любимец, Ивайловград и
Маджарово / Направление „Археология”/
№

ЛЕГЕНДА

СЪДЪРЖАНИЕ

1.

Наименование

Тракийска гробница АКБ №2510081

2.

Населено място, община

С.Долно Луково, общ. Ивайловград

3.

Местоположение

3.2. Горски фонд.
Име

на

местност
3.2.

5.1. Единственият достъп до могилата е от черния път,
свързващ селата Д.Луково и с.Костилково. Пътят е

Най-удобен

достъпен за коли с висока проходимост.

подход
5.2.

Други

варианти за достъп
6.

Описание на обекта
6.1.

6. Гробницата е изградена на нивото на древния терен и

Геоморфолог

ична форма

3.2.Собствено

ст

6.2.

Кадастър

3.4.

Ползване

грижливо оформени мраморни и варовикови блоккове,
Наличие

на

археологически

Наличие

особен
(резервати)

на

режим

6.4.

положение

големи

варовикови

блокове.

които е изсечена пластичната украса на гробницата. Във

Строителни

Находки

Подът е застлам с мраморни плочи. Камерата е покрита с
Първият ред на стените е от кубични мраморни квадри, в

техники и материали
6.5.

съединение по между си с железни скоби, залети с олово.
двускатно

структури

терена

съоръжение се състои от гробна камера с правоъгълен

на дромус ( коридор). Гробната камера е изградена от

обекта
6.3.

на

Площ

покрита с могилен настип с височина 4м. Гробното
план и вход от юг, отворено на юг предверие и непрокрит

3.4. Гори, сечища и пасища.
3.5. Паметник с национално значение.

3.3.

3.5.

3.3. -

Достъп
5.1.

и 3.1. м.Ронките.

ползване
3.1.

5.

на

висок релеф са предсатвени геометрични фигури –
дискове,

квадрати,

правоъгълници,

една

петолъчна

звезда, както и две реалистично изработени зооморфни

Общ устройствен план на Община Ивайловград
терена
6.6.

Самостоятеле

н обект или част от
ансамбъл
6.7.
обекта

монета, керамична лампа.

изоображения – конска глава и риба. Тези фигури заедно с
полумесеца, изсечен на входа, образуват композиция със

6.6. В близост до могилата с гробница са локализирани

силно естетическо въздействие, която вероятно крие

още 4 археологически обекта:

закодирана информация, свързана с погребалния култ.

1.Малка

Хронология на

нагробна

могила

до

тази

с

гробницата,

спасително проучена през 1995г., в нея са открити 3
Предверието е изградено по същия начин като камерата,

детски гроба от КБЕ. Не е запазена и не представлява

но само от варовикови блове. Дромусът, са стени от

интерес за туризъм.

ломени камъни на калова спойка, е запазен частично.

2.Могила (700м. и 3600 от могилата с гробницата) –
разкопана от иманяри, без запазени съоръжение и
неатрактивна за посещение;

Стените на гробната камера и предверието са били
покрити с цветна хоросанова щукатура (антична рецепта

3.Късноантичен некропол, в непосредствена близост до

за покриване на стените, състояща се от вар, мрамор на

могилата с гробницата, югоизточно от нея – разкопан от

прах, восък и др.) – върху основен светло син фон са

иманяри, без запазени съоръжения и неатрактивен за

поставени пояси и геометрични орнаменти в наситено

посещение;

червено, виолетово и тъмно синьо. Подът е бил покрит с

4.Светилище върху вр.Св.Илия (1600м. и 200 0 от могилата

розова замазка.

с гробницата), функционирал през Тракийскта и Римската
епоха.

Светилището

се

разкопава

от

иманяри,

неатрактивно за посещение.

И тази гробница, както в повечето случай, е била ограбена
още в древността. Голямата част от находките, както и

6.7. Втората половина на IIIв.пр.Хр. – Елинистическа

части от човешки скелет, са открити разпилени в

епоха.

предверието и пред него. Пред предверието е погребан
7.

ездитен кон.

Наличие

7.1.
6.2. Около 350кв.м.

Каменни

блокове,

обмазване

покрива на гробницата и разрушават горната част на
История

проучванията

6.3. Надгробна могила и гробница.

щукатурово

по-ранно 7.1. Могилата е разкопавана от иманяри, които попадат на

проучване

6.1. Слабо изявен език на рид.

6.4.

на

свързани
на

7.2.
с

стените

железни
и

скоби,

художествено

оцветяване.
6.5. Каменно релефно изображение на конска глава,
фрагменти от глинени съдове, бронзови фибула и друго
украшение, части позлатен погребален венец, сребърна

Публикации

на

гробната камера, за да проникнат в нея. Скоро след това –
през

1992г.

–

гробницата

е

проучена

от

екип

с

ръководители Георги Нехризов и Георги Кулов. След края
на проучването гробницата е експонирана за посещение.
Нови разрушения от иманярски дейности принуждава
проучващият екип през 1995г. да укрепи и затвори
гробницата и възстанови напълно могилния насип в
първоначалния му вид.
7.2. Г.Нехризов. Тракийска гробница в Долно Луково –
Родопи, XXVIII, 1993, кн.5.

Общ устройствен план на Община Ивайловград
8.

Важни

произтичащи о обекта

части от погребален венец, черно фирнисова лампа,

13. Препоръки за подобряване

желязна тока за седло, открита върху част от конски

8.1.

Описание

8.2.

Местосъхране

или

скелет.

ние

9.

гробницата до могилата.

находки, 8.1. Бронзова фибула, сребърна монета Александров тип,

предания

8.2. Находките се съхраняват в Исторически музей –

14. Оценка

конски

жертвоприношения

е

белег

на

степен

15. Оценка

тракийската

аристокрация. В гробницата при с.Д.Луково вероятно е

за

на В момента обектът е с минимална степен на атрактивност.

атрактивност на обекта

Разкриването на гробницата за посещения ще превърне в
изключително привлекателен обект за туризъм за района
на Ивайловград. Гробницата при с.Д.Луково, заедно

не са известни до момента.
състояние

на Могилата

обекта

е

разположена

сдвете гробници м.Менекенски камъни над гр.Маджарово
сред

обработваеми

ниви,

са едиснтвени паметници от този вид в района на

необработваени площи и горели гори.

Източните Родопи и са уникални с архитектурните си
планове, изработка и украса.

Могилният насип е възстановен напълно и в момента няма
достъп

до

гробницата.

Късноантичен

некропол,

16. Списъл

разположен в непосредствена близост до могилата, е

няма

–

статут

предложение

приложени 16.1. План с разрези на гробницата;

на

илюстрации

обект на разкопаване от иманяри.
11. Юридически

за

16.2.1.

Фотографии

16.1.

Планове

паметника.

16.2.

Фотографии

16.2.2.

(ако Паметник с национално значение.

от

Фотографии,

момента

на

представящи

проучване

на

съвременното

състояние на обекта.

такъв)
12. Препоръки за подобряване

на Обектът не е социализиран.

степен

погребан местен тракийски цар, чийто име и резиденция

10. Физическо

Направена пътека между черния път и могилата.

социализация на обекта

легенди, градени гробници под могилен насип и извършване на

свързани с обекта

за

Заравняване и чакълиране на черния път за
повишаване на проходимостта;



свързана с обекта

събития, Традицията за извършване на многократни погребения в
и

на

инфраструктурата,

гр.Кърджали.

Исторически

изграждане





състоянието на паметника

Разчистване на пространството върху и около
могилата от растителността;



РЕГИСТРАЦИОНЕН КАРТОН № 7
По проект за културен туризъм на териториите на община Любимец, Ивайловград и

Разкриване на входа на гробницата и осигуряване

Маджарово / Направление „Археология”/

на достъп до вътрешността;




Създаване на адекватна защита на паметника от

№

СЪДЪРЖАНИЕ

евентуални бъдещи нарушения;

1.

Наименование

Долмен, АКБ №1590274.

Поставяне на указателни табели при разклона за

2.

Населено място, община

с.Железино, общ.Ивайловград

3.

Местоположение

черния път и на черния път до могилата;


ЛЕГЕНДА

Поставяне на обяснителна табела с план на

ползване

и 3.1. м.Турски гробища
3.2. Временна общиснка собственост.

Общ устройствен план на Община Ивайловград
Име

3.1.

на 3.3. -

местност

3.4. Пастища и мера.

3.2.Собствено

3.2.
ст

3.5. Паметник с национално значение

6.

Описание на обекта
6.1.

Кадастър

3.4.

Ползване

на

6.3.

Наличие

режим

6.4.

(резервати)
4.1.1. 1,125 км и 1460 от училището от с.Железино

спрямо 4.1.3. 375 m.

4.1.2. GPS координати
Подход

от

асвалтов път
4.2.1. Разстояние

от

4.2. 1300 110м. денивелация няма
4.2.1. 1,125 км от училището от с.Железино
4.2.2. 1460 от училището от с.Железино
4.2.3. N41.47019 E 25.95686, 376 m.

(км)

вертикално

побити

плочи,

подредени плътно една до друга, ограждат долмена. В
протранството между гробното съоръжение и оградните

подредени гнайсови плочи.

Строителни

6.5.

Находки

на

Достъп
Най-удобен

подход
Други

варианти за достъп

6.6.

Съоръжението е многократно разкопавано. Както при
повечето от проучениете до сега долмени и долмено

Самостоятеле

подобни гробове в Ивайловградско и в този случай са

н обект или част от налице следи от дълго използване на паметника в края на
ансамбъл
6.7.
обекта

Хронология на

II и през I хил.пр.Хр. През периода на османска власт,
когато тук е било гробището на селото, около долмена са
изпълнявани ритуални действия, като най-стария гроб на
това място.
6.1. Слабо изявена позитивна форма на релефа.

6.4. Гнайсови плочи, вертикално побити.

4.2.3. GPS координати

5.2.

от

6.3. Долмен, крепида.

4.2.2. Азимут (евент.)

5.1.

Пръстенът

6.2. Около 30кв.м.

населеното място

5.

ориентирана в посока ИЗ. Добре запазени са северната

гнайс, кварц и мрамор. На пода на камерата също са

4.1.2. N41.46941 E 25.95775

населеното място

4.2.

е

плочи са натрупани в няколко реда по-малки камъни –

терена

Обект

4.1.1. Азимут

Той

техники и материали

Точна локализация
4.1.

на

структури

на

плочи.

еднокамерен, без предверие и дромос. Гробната камера е

липсват.
Наличие

изграден от гнайсови

на полуразрушена, а източната и покривната една до друга

археологически

особен

4.

Площ

е

странична плоча и западната напречна. Южната е

обекта

терена
3.5.

Геоморфолог

ична форма
6.2.

3.3.

6.Долменът

6.5. В камерата на долмена и около нея бяха открити
5.1. Разположен е непосредствено до ерен път – отбивка

керамични фрагменти от Бронзовата, Же;аязната епоха и

на юг от асфалтовото шоце Железено-Гугутка, в голяма

Средновековието, фибули, кехлибарени мъниста, железни

близост до с.Железино.

сечива, бронзов пръстен и 24 монети – византийка акоруба
от началаото на XIII в. и 21 сребърни и бронзови османски
монети от периода от средата на XVIII в. до 1861г.
6.6. Самостоятелен обект, възможно е да бъде обвързан с
долмените при с.Пелевун и с.Кобилино.

Общ устройствен план на Община Ивайловград
В непосредствена близост (400м. северно)е разположено
старо турско гробище. Побитите вертикални плочи на
надгробните вертикални паметници копират устройството
на долмена и илюстрират приемствеността в религиозните

такъв)
12. Препоръки за подобряване



състоянието на паметника

вярвания на етносите, населявали региона.

шумата.


епоха), преизползван почти непрекъснато до съвремието.
Наличие

на



ръководители Г.Нехризов и Р.Миков през май 2001г.
История

7.1.

на 7.2.

проучванията
Публикации

7.2.

Г.Нехризов,

Р.Михов.

Теренни

Поставяне на указателни табели при разколна за
черния път към долмена;

по-ранно 7.1. Долменът е регистриран и проучен от експедиция с

проучване

Изграждане на оградна конструкция за защита от
животни;

6.7.Изграден в края на II хил.пр.Хр. (Късна бронзова

7.

Почистване на паметника от растителността и



обхождания

и

13. Препоръки за подобряване

спасителни археологически разкопки във водосборния

или

район на Бяла река, Източни Родопи – АОР, 2001.

инфраструктурата,

изграждане



Подмяна на обозначителанат табела до паметника.
Не е необходимо.

на

свързана с обекта
8.

Важни

находки, 8.2. Всички находки се съхраняват в Историческия музей –

произтичащи о обекта

14. Оценка

Хасково.

за

степен

социализация на обекта
Описание

8.1.

на *****
Обектът е разположен в непосредствена близост до
с.Железино. Това, както и благоприятната околна среда –

Местосъхране

8.2.

ливади

ние
9.

и

добрата

експозиция

след

цялостното

му

разкриване са добри прдпоставки за социализирането му и

Исторически
предания

представянето му за посещение от туристи.

събития, Долмеът е изграден като гробно съоръжение за местната
и

легенди, тракийска аристокрация. Крепидата (каменният пръстен

свързани с обекта

около долмена) ограничава свещеното пространство около

15. Оценка

за

степен

атрактивност на обекта

гробницата от заобикалящия профанен свят. Уникална е

Уникалната крепида на долмена и високата степен на

силата на традицията и споменът, запазили съоръжението

запазеност позволяват да бъде оценен като изключително
атрактивен паметник за широк кръг посетители.

свещено място повече от 3 хиляди години, през което
време е почитано от хора с различни религии.
10. Физическо

състояние

16. Списък

на След разкопаването н апаметника през 2001г. са разкрити

обекта

на *****

изцяло

съоръженията,

заравнен

е

околния

терен.

на

приложени 16.1. Приложен план на долмена.

илюстрации

16.2. Приложени фотографии на долмена по време и след

16.1.

Планове

приключване на проучването / dolmen1-5/ .

16.2.

Фотографии

16.3. Приложени фотографии със съвременното състояние

Поставена е обяснителна табела непорсредстввено до
него. До момента целостта му не е нарушена.

на долмена (посещение през м.май т.г.) / dolmen_act1-6/.
11. Юридически
няма

–

статут

предложение

(ако Паметник с национално значение.
за

16.4. Приложени фотографии със съпътстващи обекти.

Общ устройствен план на Община Ивайловград
РЕГИСТРАЦИОНЕН КАРТОН № 8

(км)

По проект за културен туризъм на териториите на община Любимец, Ивайловград и

4.2.2. Азимут (евент.)

Маджарово / Направление „Археология”/

4.2.3. GPS координати
№

ЛЕГЕНДА

СЪДЪРЖАНИЕ
5.

1.

Наименование

Достъп

5.1. Обектът е разположен непосредствено до източната

Тракийски долмен,

2.

Населено място, община

3.

Местоположение

С. Кобилино, общ. Ивайловград

подход

и 3.1. Карирерите.

ползване
Име

на сменена в близко бъдеще, тъй като попада в границите на

местност

варианти за достъп
6.

Описание на обекта

концесия за добив н а гнайс.

3.2.Собствено

ст

ична форма

3.3. 3.4. Попада в участък, използван за добив на гнайсови

3.3.

Кадастър

3.4.

Ползване

6.2.

плочи
на 3.5. Паметник с национално значение.

6.3.

особен

режим

на

страна на асфалтовия път към с. Пелевун.
спрямо

населеното място
4.1.2. GPS координати
Подход

4.2.1. Разстояние

4.1.1. 1,5 км и 2440 от центъра с.Кобилино

населеното място

Побити

вертикално

гнайсови

плочи,

оформящи

затворено правоъгълно пространство.

на

долменоподобни цисти, разположен на широка площ в
землищата на с. Кобилино и с. Пелевун.
6.7. Тракийска (Желязна) епоха.

Самостоятеле

6.6.

н обект или част от

4.1.2. N41.50084 E 25.97822

ансамбъл

4.1.3. 520 м.

Хронология на

6.7.
обекта
7.

от

6.4.

6.6. Обектът е част от некропол, състоящ се от долмени и

терена

от

асвалтов път

Находки

6.5.

6.3. Долмен.

6.5. -

Строителни

6.4.

4.1. Обектът е разположен непосредствено до източната

Обект

4.1.1. Азимут

4.2.

Наличие

техники и материали

Точна локализация
4.1.

на

структури

на

(резервати)
4.

Площ

археологически
Наличие

6.1. Платообразен рид.
6.2. 10 кв. м.

обекта

терена
3.5.

6.

Геоморфолог

6.1.
3.2.

5.2.

Други

5.2.

3.2. Горски фонд. Вероятно е собствеността да бъде

3.1.

страна на асфалтовия път към с. Пелевун

Най-удобен

5.1.

Наличие

на

по-ранно 7.1. Долментът е регистриран през 1997 г. от експедиция с

проучване
7.1.

ръководител Г. нехризов, непроучен при археологически
История

на

разкопки

Общ устройствен план на Община Ивайловград
проучванията
Публикации

7.2.
8.

Важни

16.1.

Планове

16.2.

Фотографии

находки,

произтичащи о обекта

РЕГИСТРАЦИОНЕН КАРТОН № 9

8.1.

Описание

По проект за културен туризъм на териториите на община Любимец, Ивайловград и

8.2.

Местосъхране

Маджарово / Направление „Археология”/

ние
9.

№

Исторически

събития, Долменът е с план и техника на изграждане, характерни за

предания

и

легенди, този тип съоръжения от района на Източните Родопи,

свързани с обекта

популярни през ранната Тракийска епоха (Къснобронзова,

ЛЕГЕНДА

СЪДЪРЖАНИЕ

1.

Наименование

Средновековна крепост,

2.

Населено място, община

С. Долноселци, общ. Ивайловград

3.

Местоположение

Ранножелязна и Късножелязни епохи).
10. Физическо

състояние

на Вътрешността

обекта

на

долмена

е

разкрита,

плочите

са

3.2. Горски фонд.

стабилни, растителността е минимална.

11. Юридически
–

статут

предложение

(ако Паметник с национално значение.

Име

на

местност

за

3.2.Собствено

3.2.

такъв)

ст

12. Препоръки за подобряване



Направа на отводнителен канал.



Изграждане на паркинг/ разширение на пътя;



Изграждане на ограда от лека дървена конструкция;

състоянието на паметника
13. Препоръки за подобряване
или

и 3.1. м. Калето

ползване
3.1.

няма

състояние на обекта /dolmen 1-3/

изграждане

на

инфраструктурата,
свързана с обекта



3.3.3.4. Гори.
3.5.Паметник с национално значение.

3.3.

Кадастър

3.4.

Ползване

на

Наличие

на

терена
3.5.

особен

Поставяне на обяснителна табела до долмена;

режим

(резервати)
14. Оценка

за

степен

социализация на обекта
15. Оценка

за

степен

атрактивност на обекта

на Местоположението и високата степен на запазеност на
долмена го определят като социализиран паметник.

4.

Точна локализация
4.1.

на ***
В ансамбъл на долмените при с. Пелевун и с. Железино

на

илюстрации

Приложени

са

фотографии

Марешница в р. Арда.
спрямо

населеното място
4.1.2. GPS координати

приложени 16.1. Приложено план за долмена.
16.2.

над брега на яз. Ивайловград при вливането на р.

Обект

4.1.1. Азимут

паметникът е атрактивен за посещения.
16. Списъл

4.1. Крепостта е разположена на север от с. Долноселци

със

съвременното

4.2.

Подход

от

4.1.1. 1,75 км и 3420 от центъра от с.Долноселци
4.1.2. N41.61625 E 25.98214
4.1.3. 270 m.

Общ устройствен план на Община Ивайловград
асвалтов път
4.2.1. Разстояние

обекта
от 4.2. От пътя Крумовград- Ивайловград се отклонява

населеното място третостепенен
(км)

асфалтов

път

с

дължина

9

км

7.

с.

черен с дължина 3 км,

през 1997 г. от екип с ръкоодител Г. Нехризов
История

7.1.

достъпен за коли с висока

горска пътека с дължина 1,375 км, водеща до вр. Калето с

Публикации

7.2.
8.

5.1. Вж. т. 4.2

Важни

находки,

произтичащи о обекта

Най-удобен

8.1.

Описание

8.2.

Местосъхране

подход
5.2.

Други

ние

варианти за достъп
9.
6.

Описание на обекта
6.1.

Геоморфолог

ична форма
6.2.

Площ

р. Марешница в р. Арда. Крепостната стена загражда площ

свързани с обекта

6.1. Било на връх, оградено от запад, север и изток с реки

структури

– Арда и Марешница.

6.5.

Строителни

Находки

терена
6.6.

10. Физическо

състояние

Самостоятеле

6.3. Крепостни стени и кули.
6.4. Ломени камъни, суха зидария.

система

принедлежат

крепостите

при

селата

на Съоръженията-крепостни стени и кули – са запазени под

обекта

формата на насип. Територията а обект е гъсто обрасла с
дървета и храсти, като вътрешността на крепостта е
непроходима. Обектът не е нарушаван от иманярски
дейности.

няма

на

тази

Славеево, Долноселци, Сеноклас, Маджарово и Ромелия.

11. Юридически

техники и материали

легенди, средновековен път, преминаващ по долината р. Арда. Към

висок до 2 м.

археологически

6.4.

и

с триъгълна форма, ориентирана по билото югоизток –

на северозападния личат кули. Лица на стените не личат.

на

събития, Крепостта е част от укрепителна система, охтаняваща

предания

Разсипът на крепостната стена е широк около 3 до 5 м. и
Наличие

Исторически

6. Обектът е разположен на изявен връх, при вливането на

северозапад. Водът е от югозапад. На северозиточния и

обекта
6.3.

на

проучванията

кота 2,71, на който връх се намира крепостта.
Достъп

по-ранно 7.1. Крепостта е регистрирана при теренни обхождания

проучване

проходимост. От северния край на с. Долноселци започва

4.2.3. GPS координати

5.1.

на

Долноселци. Пътят между с. Горноселци и с. Долноселци е

4.2.2. Азимут (евент.)

5.

Наличие

6.7. Средновековие.

–

статут

предложение

(ако Паметник с национално значение.
за

такъв)
12. Препоръки за подобряване
състоянието на паметника

6.5. Керамични фрагменти



Почистване на обекта от растителността;



Провеждане

на

археологически

разкопки

за

разкриване на най-атрактивните съоръжения.

н обект или част от 6.6. Близко разположена и вероятно хронологически
ансамбъл
6.7.

Хронология на



синхронна е крепостта Хисаря до с. Сеноклас (4.75 км и
2680 от крепостта при с.Долноселци)

13. Препоръки за подобряване
или

изграждане

на

Осигуряване на адекватна охрана на паметника.



Маркиране на горска пътека, водеща към крепостта;



Поставяне на указателни табели в с. Долноселци и

Общ устройствен план на Община Ивайловград
инфраструктурата,

при разклона за с. Долноселци и в с. Долноселци с

свързана с обекта

план на пътеката към обекта;


14. Оценка

за

за

степен

на

Наличие

на

Крепостта е атрактивна като част от ансамбъла от

4.

Фотографии

спрямо

4.1.2. GPS координати

16.2. Приложени фотографии със съвременното състояние

16.2.

южната част от възвишението Ташлъка.

населеното място

приложени 16.1. Няма.

Планове

4.1. Крепостта е разположена върху връх, който е най-

Обект

4.1.1. Азимут

пейзажи.

16.1.

Точна локализация
4.1.

на обекта дава възможност за наблюдаване на живописни

илюстрации

режим

(резервати)

на **

крепости, охраняващи долината на р. Арда. Посещението

на

Ползване

особен

атрактивност на обекта

16. Списъл

3.4.

3.5.

социализация на обекта
15. Оценка

Кадастър

терена

Поставяне на обяснителна табела до крепостта

на Обектът не е социализиран.

степен

3.3.

4.2.

на обекта.

Подход

4.1.2. N41.43367 E 25.89153
4.1.3. 457 m.

от 4.2. От асфалтовия път за с. Гугутка на 1,250 км преди

асвалтов път
4.2.1. Разстояние

4.1.1. 2.55 км и 1950 от центъра на с.Розино

селото се откланява в северозападна посока черен път,
от

водещ към с. Розино, непосредвестно преди с. Розино

населеното място тръгва черен път на юг към м. Ташлъка с дължина1.600 км
(км)

РЕГИСТРАЦИОНЕН КАРТОН № 10

4.2.2. Азимут (евент.)

По проект за културен туризъм на териториите на община Любимец, Ивайловград и
Маджарово / Направление „Археология”/
№

ЛЕГЕНДА

СЪДЪРЖАНИЕ

1.

Наименование

Средновековна крепост,

2.

Населено място, община

с. Розино, общ. Ивайловград

3.

Местоположение

4.2.3. GPS координати
5.

Достъп
5.1.

5.2.

3.1.

3.2. Горски фонд.
Име

на

местност
3.2.
ст

3.2.Собствено

3.3. 3.4. Гори.
3.5. Паметник с национално значение

Най-удобен

5.2. Подход 2 – от с. Розин о, черен път води на юг към м.

подход

и 3.1. м. Ташлъка

ползване

5.1. Подход 1- вж . т. 4.2.

Ташлъка и завършва при крепостта.

Други

варианти за достъп
6.

Описание на обекта
6.1.

6. Крепостта е с полусферична форма, като крепостната

Геоморфолог

ична форма
6.2.

Площ

стена огражда достъпните западна, източна и северна
склонове на върха. От юг върхът е недостъпен и завършва
с отвен скален скат.

на

Крепостните стени личат като насип с ширина до 8 м. и

Общ устройствен план на Община Ивайловград
обекта
Наличие

6.3.

на

структури

техники и материали
Находки

на

терена

н обект или част от
ансамбъл

–

статут

(ако Паметник с национално значение.

предложение

за

такъв)

6.4. Градеж от ломени камъни, не личат следи от хоросан

12. Препоръки за подобряване
състоянието на паметника

6.5. Няма.
6.6.

Самостоятеле

6.6.

11. Юридически
няма

6.3. Крепостни стени.

Строителни

6.5.

североизток. Не личат кули и други съоръжения.
6.1. Било на връх

археологически

6.4.

път е разрушена част от крепостната стена.

височина до 2,50 м. Вероятно входът към крепостта е от

В

Почистване на обекта от растителността;



Провеждане

на

археологически

разкопки

за

разкриване на най-атрактивните съоръжения.
блисот

и

вероятно

от

части

синхронна



хронологически е крепостта при с. Гугутка (6.125 км и 135 0
от крепостта на с.Розино).
6.7. Средновековие



13. Препоръки за подобряване
или

изграждане

на

Хронология на

Осигуряване на адекватна охрана на паметника.
Заравняване и чакълиране на черния път, водещ
към крепостта;

инфраструктурата,
6.7.





свързана с обекта

Поставяне на указателни табели при отбивката за
черния път от асфалтовия път към с. Гугутка и при с.

обекта

Розино;
7.

Наличие

на

по-ранно 7.1. Крепостта е регистрирана при теренни проучвания в

проучване
7.1.

История

14. Оценка

на

за

степен

15. Оценка

Публикации

за

степен

атрактивност на обекта
8.

Важни

Поставяне на обяснителна табела при крепостта.

на Не е социализиран.

социализация на обекта

проучванията
7.2.



рамките на настоящия проект.

находки,

на **
Крепостта е атрактивна като част от ансамбъла от
крепости,

произтичащи о обекта

охраняващи

долината

на

р.

Бяла

река.

Посещението на обекта дава възможност за наблюдаване
8.1.

Описание

8.2.

Местосъхране

на живописни пейзажи.
16. Списъл

ние
9.

събития, Обектът, заедно с крепостта до с. Гугутка са вероятно част
и

обекта

16.2. Приложени фотографии със съвременното състояние

16.1.

Планове

16.2.

Фотографии

легенди, от укрепителна средновековн система, контролираща път

свързани с обекта
10. Физическо

приложени 16.1. Няма.

илюстрации

Исторически
предания

на

състояние

по долината р. Бяла река.
на Крепостните стени личат единствено в разсипи, други
съоръжения не са видими. Цялата площ на обекта е гъсто
обрасла с дървета и храсти. При направат ан а геоложки

на обекта.

Общ устройствен план на Община Ивайловград
РЕГИСТРАЦИОНЕН КАРТОН № 11

(км)

По проект за културен туризъм на териториите на община Любимец, Ивайловград и

4.2.2. Азимут (евент.)

Маджарово / Направление „Археология”/

4.2.3. GPS координати
№

ЛЕГЕНДА

СЪДЪРЖАНИЕ
5.

1.

Наименование

Достъп

Голямата могила,
5.1.

2.

Населено място, община

3.

Местоположение

С. Свирачи, общ. Ивайловград

Име

на

местност
3.2.Собствено

3.2.
ст

3.4. Мера и пасища.

Кадастър

3.4.

Ползване

на

Описание на обекта
6.1.

6. Надгробната могила е с височина около 16 м. При

Геоморфолог

ична форма
6.2.

6.3.

Площ

Наличие

на

режим

6.4.

4.1. Обектът е разположен в северната периферия на с.
Свирачи. Могилата е обознчена на карта М 1:25000 с кота

Обект

4.1.1. Азимут

6.5.

сложно изграден стилобат (основа) отломен камък и
Наличие

на

спрямо

населеното място
4.1.2. GPS координати
Подход

от

асвалтов път

6.6.
4.1.1. 0.575 км и 270 от черквата на с. Свирачи.
4.1.2. N41.48085 E26.11999.
4.1.3.308 м.
4.2.1. 0,375 м от черквата на с. Свирачи

конструкция е ряазработена по предварително изготвен
множество малки могилки, като пръстта за тях е взета от
околността. Сред насипа са намерени и праисторически

Строителни

Находки

хоросан е била изпълнена каменна облицовка. Цялата
архутектурен план. Могилата е насиапна от обединени

на

материали,

вероятно

взети

от

близко

разположено

селище.
Целостта на могилата е нарушаван още в древността,

терена

308,9.

дължина около 200 м., огражадща могилата в основата й.

на бълграските земи от началото на римската епоха. Върху

техники и материали

Точна локализация

проучването е разкрита масивна каменна конструкция с
Конструкцията е уникална за античната архитектура за

структури

(резервати)

4.2.

Други

археологически

особен

4.1.

Долно Луково.

обекта

терена

4.

асфалтовия път, преминаващ през с. Свирачи към с.

варианти за достъп
6.

3.3. -

3.5. Паметникс национално значение.

3.3.

3.5.

5.2.

3.2.Общинска собственост?

3.1.

дължина около 0,200 км, отклоняващ се на север от

Най-удобен

подход

и 3.1.м. Харманите

ползване

5.1. Достъпът до могилата е посредством черен път с

Самостоятеле

н обект или част от
ансамбъл

както и при изграждане на военни укрития по време на
Руско-Турската освободителна война през 1878 г., когато
вероятно са унищожени част от съоръженията в нея. При
археологическите разкопки са разкрити два вторични гроба

Хронология на (изградени след издигането на могилата). Първият гроб е
на дете, изграден от мраморни плочи. Второ погребение е
обекта

6.7.

на млад човек, извършено чрез трупоизгаряне на клада
върху предварително заравнена площадка. Останките от

4.2.1. Разстояние

0

от 4.2.2. 27 от черквата на с. Свирачи

населеното място

4.2.3. N41.47939 E26.11905

кладат са събрани в централната част на площадката и
покрити с тегули (плоски керемиди). Погребението е
съпътствано с богати дарове – бронзови, мраморни,

Общ устройствен план на Община Ивайловград
стъклени и глинени съдове, тоалетни сандъчета с богата

История

7.1.

на 2002 г. от екип с р-л ст. Н.с.т. Гергана Кабакчиева. През

проучванията

украса от апликации – маски, нагръдник – символ на
тракийската аристокрация, накити и амулети.

2004

предстои

завършване

на

археологическите

разкопки на паметника

Публикации

7.2.

г.

До периферията на могилата са открити две антични

7.3.

колесници, както и скелетите на 4 коня и един скелет на

Ивайловград. София, 1989. Г. Кабачиева. Спасителни

куче между тях .

археологически проучвания на Голямата могила при с.

8.

6.2. Около 1 dka

Антична

вила

Армира

край

находки, 8.2. ???? – НИМ ?

Важни

произтичащи о обекта

6.3. Каменна конструкция от обработени блокове от
пясъчник с неместен произход.
Каменна

Младенова.

Свирачи, Ивайловград. – АОП, 2001.

6.1. Било на рид

6.4.

Я.

конструкция,

ограждаща

могилата,

е

8.1.

Описание

8.2.

Местосъхране

ние

изградена по предварително изготвен архитектурен план.
Върху стилобат от ломен камък и хоросан е била

9.

Исторически

събития, Вероятно могилата е ползвана като фамилен некропол на

изпълнена каменна облицовка. Блоковете от облицовката

предания

са с дължина до 3,70 м и всеки от тях е дъговидно изрязан

свързани с обекта

при външния си край. Те са стъполовидно подредени
десет реда. Връзката между тях е от масивни железни
скоби, споени с олово.

легенди, собствениците на вила „Армира‖.

и

10. Физическо

състояние

на Проучването на могилата не е приключила и обектът не

обекта

може да се счита за подходящ за посещения. През 2004 г.
проучвателят на обекта е планирал завършване на

6.5. Колесници, бронзови, мраморни, стъклени и глинени

археологическите разкопки и възстанояване на могилния

съдъве, тоалетни сандъчета, нагръдник, накити, монети,

насип.

апликации и амулети.
6.6.

Близостта

на

11. Юридически
могилата

на

вила

„Армира‖

в

териториално (около 1 км) и хронологическо отношение

няма

–

статут

предложение

(ако Паметник с национално значение.
за

такъв)

определят двата паметника като част от един ансамбъл.
12. Препоръки за подобряване
6.7. Хронологията на могилата и съоръженията в нея е в



състоянието на паметника

Дейностите

по

подобряване

състоянието

на

паметника е необходимо да се съгласуват с

рамките на римската епоха ( I – V в.). Благодарение на

планираните археологически проучвания и други

богатия инвентар гробът с трупозигаряне се датира точно

дейности от проучвателя на обекта Г. Кабачиева.

в ранния период на управление на император Траян (97117г.).

13. Препоръки за подобряване
или

7.

Наличие
проучване

на

по-ранно 7.1. проучването на могилата започва през 1966 г. от Янка
Младенова, когато е разчистена каменната конструкция на
могилата. Цялостното проучване е проведено през 2001-

изграждане

инфраструктурата,
свързана с обекта



на

Заравняване и чакълиране на черния път, водещ до
могилата;



Поставяне на указателна табела при асфалтовия

Общ устройствен план на Община Ивайловград
път до разклона за черния път към могилата;

14. Оценка

за

степен

Поставяне на обяснителна табела към могилата.

експонирането на каменно съоръжение са основните

за

степен

Могилата е изключително атрактивна с големината,

4.

16.1.
16.2.

Планове

режим

4.1. Светилището е разположено върху възвишение
непосредствено на запад от селото. Върхът е отбелязан

Обект

на карта с мащаб 1:25 000 с кота 465,8.
спрямо

4.1.2. GPS координати

Приложение

съвременното

Точна локализация

населеното място

приложени 16.1. Няма.
16.2.

на

4.1.1. Азимут

територията на общината.

илюстрации

Наличие

4.1.

вила „ Армира‖ е един от най-атрактивните комплекси на

на

на

(резервати)

експозицият аи каменното съоръжение. В ансамбъла на

16. Списъk

Ползване

особен

на ****

атрактивност на обекта

3.4.

3.5.

етапи от социализацият ана обекта.
15. Оценка

Кадастър

терена

на Предстоящето възстановяване на могилния насип и

социализация на обекта

3.3.

фотографии

състояние

на

представляващи

могиалата

/mogila

4.2.

1-4,

Подход

от

асвалтов път
4.2.1. Разстояние

от

населеното място
(км)

РЕГИСТРАЦИОНЕН КАРТОН № 12
Маджарово / Направление „Археология”/
№
1.

ЛЕГЕНДА

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Тракийско светилище

2.

Населено място, община

3.

Местоположение

5.

Име

на

местност
3.2.
ст

3.2.Собствено

3.3. 3.4. Гори и пасища.
3.5. Паметник с национално значение.

5.1. От най-западните къщи на селото тръгва черен път,
заобикалящ югоизточната основа на върха и достигащ

Най-удобен

най-удобния достъп до билото от юг.

подход
5.2.

3.1.

най-удобния достъп до билото от юг.

4.2.2. 1700

Достъп
5.1.

и 3.1. м.Текето
3.2. Горски фонд.

заобикалящ югоизточната основа на върха и достигащ

4.2.3. GPS координати

с.Ботурче, обшина Ивайловград

ползване

4.1.3. 465 м.

4.2.1. 700 м.

4.2.2. Азимут (евент.)

По проект за културен туризъм на териториите на община Любимец, Ивайловград и

4.1.2. N41.37986 E25.933017

4.2. От най-западните къщи на селото тръгва черен път,

mogila_krepida1-6,

Фотографии

4.1.1. 4 км и 2610 от училището на с. Бутурче.

Други

варианти за достъп
6.

Описание на обекта
6.1.

Геоморфолог

ична форма
6.2.

6. Светилището е разположено върху изявен връх, по

Площ

чиято повърхност се разкриват вертикални изявени скали
до височина 10м. Скалите са силно изветрели и на много
места се забелязват скални отвори и козирки. Върху най-

на високата част е разкрито от иманяри съоръжение – две
концентрични стени от ломени камъни на суха зидария с

Общ устройствен план на Община Ивайловград
обекта
Наличие

6.3.

на

археологически
структури

Находки

на

терена
Самостоятеле

6.6.

н обект или част от
ансамбъл

8.

11. Юридически
няма

6.4. Ломени камъни на суха зидария.
Керамични

История

на

Публикации

Важни

фрагменти

–

статут

8.1.

Описание

8.2.

Местосъхране

предложение

–

строителна

и

битова



иманярски

дейности.




13. Препоръки за подобряване
изграждане

на

археологическо

проучване

на

обекта;

керамика, тежести за стан.

или

Провеждане

на

Осигуряване на адектватна охрана;
Заравняване и чакълиране на пътя между селата
Гугутка и Ботурче;

инфраструктурата,
свързана с обекта



Направа на пътека от Ботурче до върха;



Поставяне на указателни табели в западния край на
село Ботурче;

проучван при археологически разкопки.

7.2. Г.Нехризов, Р.Миков. Теренни обхождания и сондажни

Поставяне на обяснителна табела до оградните
стени.

проучвания в община Ивайловград – АОР, 2002.
14. Оценка

Хасково и община Ивайловград.

за

степен

социализация на обекта
15. Оценка

за

степен

атрактивност на обекта

на Обектът е несоциализиран. Достъпът до него е с висока
степен на трудност.
на ***
Сегашното състояние на паметника не позволява да бъде
препоръчан за посещения от туристи. Евентуалното му
проучване археологически обаче ще го постави сред найатрактивните

Исторически
предания

от

за

състоянието на паметника

ние
9.

унищожена

(ако Паметник с национално значение.

12. Препоръки за подобряване

находки, 8.2. Материалите се съхраняват в Исторически музей –

произтичащи о обекта

е

такъв)

6.3. Ограждащи стени.

6.5.

му

Растителността е основно тревиста, с добра възможност

2001г. от екип с ръководители Г.Нехризов и Р.Миков, не е

проучванията
7.2.

площта

по-ранно 7.1. Обектът е регистриран при теренни обхождания през

проучване
7.1.

на Светилището е непроучвано археологически, около 30% от

за наблюдение.

Късножелязна епоха, Античност.

на

състояние

си дъги. Максималната запазени височина е един метър.

6.6. Самостоятелен обект.

обекта
Наличие

обекта

Хронология на 6.7. Тракийска епоха (I хил.пр.Хр.) – Ранножелязна епоха,

6.7.

7.

профанния свят. Двете стени са допрени при югоизточните

6.2. Около 1 dka.

техники и материали
6.5.

10. Физическо

6.1. Било на връх.

Строителни

6.4.

диаметри 15 и 40м. ограждат свещено пространство в

и

свързани с обекта

тракийски

обекти

на

територията

на

събития, Обектът е от типа светилища, арактерни за тракийската

общината. Посещението на обекта дава възможност за

легенди, култура през I хил.пр.Хр. – разположен на изявен връх с

наблюдаване на живописни пейзажи.

впечатляващи скали, вероятно посветени на божества,
свързани с небесните тела. Изграждането на оградни
стени определя обекта като централно светилище за
региона.

16. Списъл

на

приложени 16.2. Приложени фотографии със съвременното състояние

илюстрации
16.1.

на паметника
Планове

Общ устройствен план на Община Ивайловград
16.2.

населеното място 4.2. 2980,915m , денивилация – 67m
(км)
4.2.1.1.5 южно от кв. Лъджа
4.2.2. Азимут (евент.)

Фотографии

4.2.3. GPS координати

РЕГИСТРАЦИОНЕН КАРТОН № 13
По проект за културен туризъм на териториите на община Любимец, Ивайловград и

4.2.3.N4149913E 26.11183, 199m

Маджарово / Направление „Археология”/
5.
№

ЛЕГЕНДА

Достъп

СЪДЪРЖАНИЕ
5.1.

1.

Наименование

Римска вила Армира

2.

Населено място, община

Гр. Ивайловгрдад, кв. Лъджа, общ.Ивайловград

3.

Местоположение

3.1.

3.4.

6.3.

Наличие

6.4.

6.5.
4.1.Обектът е разположен на около 600м западно от
асфалтовия пърт Свирачи – Ивайловград, на около 1,50км

Обект

4.1.1. Азимут
спрямо
населеното място
4.1.2. GPS координати
4.1.3. Надморска
височина

„огромен
Наличие

на

южно от кв.Лъджа.
4.1.1.1.625

км

и

2000 от центъра

гр.Ивайловград

на

кв.

Лъджа

на

4.2.
Подход
асвалтов път

от 4.1.3 132m

4.2.1. Разстояние

от

м

западно

от

комплекс‖

–

стопанска

част

pars

rustica.

Централната жилищна сграда на вилата притежава всичко
онова, което е признак за редставителност – солиден градеж,

на

инсталации и т.н.Музайките са с живописни портрети на
възрастен мъж – вероятно собственика на вилата, портрети
на

деца,

изображения

на

Медуза-

Горгона,

богинята

Артемида на лова, и боговете Актеон и Артемида. В
Самостоятеле

развитието

на

вилата

са

разграничени

три

основни

н обект или част от строителни периода, като при третия от тях те се разширява
значително с нови помещения от изток и юг, а от севр е
ансамбъл
добавен задния двор.Възникването на вила Армира се от
6.7.
обекта

4.1.2.N4149913E 26.10659

30-40

пластична декорация, красиви подови мозайки, отоплителни

терена
6.6.

На

съоражен престилен двор с имплувиум, богати мраморна

Строителни

Находки

предназначение.

многобройни помещения с различни функции, прецизно

техники и материали

режим

допрения от север към нея заден двор , който е със

на жилищната сграда е установен , но почти неизследван

структури

на

сграда, представляваща сложен архитектурен ансамбъл и
стопанско

археологически

на

Точна локализация
4.1.

Геоморфолог

Площ

5.2.Няма.
6.От вилния комплекс са разкрити представителна жилищна

обекта

3.5.Национален паметник на културата

Кадастър
Ползване

6.2.

3.4.ДПФ

(резервати)
4.

Други

3.3.-

3.2.Собствено

особен

проходим за коли, без степен на трудност.

Описание на обекта
6.1.

терена
3.5.

за този черен път е на 1,5 км центъра на кв. Лъджа. Пътят е

ична форма

ст
3.3.

третостепенен асфалтов път, водещ до паметника. Разлонът

Най-удобен

варианти за достъп
6.

на 3.2.ДПФ – Министерство на културата

местност
3.2.

5.2.

Армира и е съвременно
Име

5.1.От асфалтовия път Ивайловград- Свираи се отделя

подход

и 3.1.Името на вилата произлиза от името на местността –

ползване

4.2.2. 2000 от центъра на кв. Лъджа

Хронология на

нася към началото на I в. – или в края на времето на
управлението

на

Император

Траян (98-117г.).Откритите

находки- глинени съдове,лампи и монети,показват, че влният
комплекс функционира интензивно през IVв. Частичното
опожаряване и изоставянето му се свързват с горските

Общ устройствен план на Община Ивайловград
нашествия от 70те години на IVв.

7.

Наличие

императорската свита – вероятно областен управител на

7.1.

голямата

площ

на

вилата

са

7.2.

необичайните за познатите градски и селски вили

История

Публикации

Я.Младенова.Разкопки на вилата при Ивйловград през
1964г.-Археология, кн.2, 1965, 20-33
Я.Младенов.

помещения(вж.плана
са

почти

изцяло

от

приложените

Новооткритата

запазени

на

Я.Младенова.Облицовъчните

мозайка

от

вилата

при

капители

от

вилата

при

Ивайловград.- ИАИ, ХХХII, 1970, 129-147

място,

консервирани, на места – реконструирани, като обелязана

В.Попова – Мороз. 24 древни мозайки от България.София,

границата между оригиналните конструкции и възстановските

1987.

6.4.Мраморните склуптурни архитектурни детайли, цветни

В.Динчев.Римските вили в днешната българска територия.

мозайки

София,1997

6.5.Глинени съдове, глинени лампи, монети, накити, оръдия и
8.

др.

Важни

находки, 8.1. Архитектурни мраморни детайли, мозайки, глинение

произтичащи о обекта
близост

с

могилата

при

с.Свирачи,

която

е

едновременна на съществуването на вилата.
около

край

Ивайловград. – Изкуство, кн. 4, 1965, 20-25.

6.3.Разкритите

На

Армира

Ивайловград.София,1991.

6.2.2132 кв.м.

6.6.В

вила

на 7.2.Я.Младенова.Антична

6.1.Долина – лява надзаливна тереса на р.Армира

илюстрации)

с ръководител Янка

Младенова през 60те години на 20в.

проучванията

Родопската област. Изключителния лукс в склуптурните
мозайките,

по-ранно 7.1.Проучена от археологически екип

проучване

Предполага се, че вилата е собственост на аристократ от

детайли,

на

900

м

северно

от

вила

Армира,

върху

8.1.

Описание

8.2.

Местосъхране

ние

възвишението в м.Попов чал е функционирало тракийско
светилище(?)(без

видими

структури,

непроучвано

на

вилата

близкоразположените

може

манастир

да

при

скулптурните

елементи

и

Националния

исторически

мозайки
музей

–

се

съхраняват

София.

Част

в
от

Мутафчиева

къща

в

гр.Ивайловград,

стопанисвана

на

община – Ивайловград.
бъде

свързано

„Св.Св.Константин

с
и

0

Елена‖(1,900 км 330 от вилата),средновековния мост над

9.

Исторически
предания

събития, Предполага се, че вилата е била собственост на областния
и

легенди, управител на Родопската област в рамките на Римската

свързани с обекта

0

р.Армира(0,750 и 320 от вилата) и крепостта Лютица(3,600км

империя, в чиято чест е издигната и Голяма могила в
с.Свирачи. Вилата е разрушена при готските нашествия на

0

и 270 от вилата
6.7.Края на II в – около 470 г.

8.2. Основната и най-представителна част от находките вкл.

материалите се пазят и в Исторически музей – Кърджали и в

разкопки и неатрактивно за посещение.)
Посещенията

съдове и предмети, метални накити и оръдия, монети и др.

Балканския полуостров в средата на V в.пр.Хр.
10. Физическо
обекта

състояние

на Експозиция на вилата: Вилата е сред съвремнни постройки –
водонапорна кула, военни сгради (!), които са неподдържани.
След консервация през 80-те год. Вилата е покрита със
сграда, изградена от метална конструкция и остъклени в

Общ устройствен план на Община Ивайловград


голяма си част стени. В момента на посещението част от
стъклата са счупени и достъпът до вътрешността на сградата

обозначени

е без ограничение. Част от стените на вилата – оригинални и

отделните помещения/ комплекси;

реконструирани – са в процес на активно рушене, поради



ползването им за пътеки при разглеждане на комплека и

няма

–

статут

предложение



(ако Паметник с национално значение.

имплувиума

с

периоди

графични

и

функции

на

реконструкции

на

При триклиниума – текстова табела обознааваща
функциите.

за

такъв)

13. Препоръки за подобряване 13.1.Изграждане на паркинг до обекта;
или

12. Препоръки за подобряване 12.1. Дългосрочно подобряване
състоянието на паметника

При

строителни

колонадата и перистила;

липса на каквато и да е поддръжка.
11. Юридически

При входа – с цялостен план на сградата и

изграждане

инфраструктурата,

12.1.1.Демонтиране на сграда и околните, нефункциониращи

свързана с обекта

постройки

на

13.2.Подобряване външния изглед на водонапорната кула –
възможно е стените й да бъдат използвани за място на
обузначаване символите на организациите, спонсорирали
консервацията и социализацията на вилата?

12.1.2.Почистване на околния терен.
14. Оценка
12.1.3.Консервационни

дейности

за

подобряване

за

степен

социализация на обекта

състоянието на паметника.

паметника

и

близостта

му

до

гр.Ивайловград го определят като изключително подходящ за
обаче не позволяват да бъде адекватно експлоатиран и
значително застрашават съхраняването на вилата

от НИПК и консултиран със специалисти архитекти и

12.1.5.Осигуряване на адекватни предпазни мерки от бъдещо

на

социализация. Съвременното му състояние и композиция

12.1.4.Изграждане на покривна конструкция по план, одобрен
археолози.

на Атрактивността

15. Оценка

за

степен

атрактивност на обекта

разрушаване на паметника и изградената инфрастуктура.

на *****
Обектът, заедно с крепостта Лютица, са най-значимите
атрактивни археологически паметници на територията на
община Ивайловград. Вилата е почти напълно разкрита при

12.2.Временен вариант:

археологически разкопки, помещенията и архитектурните

12.2.1.Боядисване на сградата – бял вят на стените ще внесе

детайли са добре запазени. Цялостното възстановяване на

светлина и ще компенсира мрачната обстановка, създавана

откритите детайли по местата им ще увеличи многократно

от сградата.

атрактивността на паметника.

12.2.2.Подмяна на остъклението.
12.2.3.Поставяне на указателна табела при разклона на
асфалтовия път Ивайловград – Свирачи, водещ към вилата

16. Списък

приложени 16.1.1.План със строителни периоди на вилата.

илюстрации

16.1.2.Графична

реконструкция

на

колонадата

около

16.1.

Планове

имплувиума.

16.2.

Фотографии

16.1.3.Графична реконструкция на мраморната облицовка на

(в момента на мястото е поставена обозначителна табела).
12.2.5. Поставяне на обозначителни табели:

на

перистила.

Общ устройствен план на Община Ивайловград
16.2.Приложени фотографии със съвременното състояние на

Поради денивелацията на терена стопанския комплекс към вилата се е съхранил в значително

вилата, архитектурни детайли и мозайки

по-лошо състояние. Неговото предназначение е ясно по принцип - да осигури дейността по
експлоатацията на земите принадлежали на собствениците на вилата, съхранението и
обработката на селскостопанската продукция, на инвентара и пр. Няма и конкретни данни за

Антична вила „Армира”

характера на дейност - зърнопроизводство, лозарство или др. Ясно е само, че той е изграден и
съществувал успоредно с жилищната част.

През 1964 г. при строеж на язовир на 1,5 км югозападно от кв."Лъджа" на Ивайловград
строителите случайно попадат на следи от антични строежи. При последвалите археологически

Вилата просъществува до третата четвърт на IV в. Разрушаването и се свързва с голямото

разкопки са разкрити останките от крайградска вила от периода на римското владичество по

опустошение на околностите на Адрианопол през 378 г., когато римската армия под

нашите земи. Тя става популярна под названието "Вила Армира", по наименованието на малката

командването на Валент е разбита от готите, а самия император загива в боя.

рекичка, приток на р. Арда, на брега на която е построена.

Изходна точка за посещение на обекта е Ивайловград. От асфалтовия път Ивайловград -

Вилата представлява внушителен комплекс от жилищни и стопански постройки разположени на

Свирачи се отделя третостепенен асфалтов дьт, водещ до паметника. Обектът е разположен на

площ от 2200 м2. Жилищната и част, заемаща площ от 978 м2 обхваща голям вътрешен двор,

около 600 м западно от асфалтовия път Свирачи - Ивайловград, на около 1,5 км южно от кв.

ограден от покрита галерия с колонада (перистил) и басейн (имплувиум) в средата. Около него

Лъджа.

са разположени помещенията за живеене - трапезария, дневна, кухня, спалня, баня и др.



Отоплението на помещенията се осъществявало чрез хипокауст (подподово отопление при което

Културни обекти с регистрационни картони на територията на община Ивайловград
– препоръки по картони:

пода на сградата е повдигнат на колонки от зидани тухли или керамични тръби, между които
циркулира топъл въздух от специално изградени за целта огнища).

Препоръки:

В резултат на археологическото проучване са регистрирани три етапа на изграждане на вилата.

Р. Картон № 1: Долмен АКБ №1590009

Първия строителен период се отнася към първата четвърт на I в. по време на управлението на

•

Почистване от останките от старата дървена ограда;

•

Изграждане на подобна конструкция за защита от животни;

•

Поддържане на отводнителния канал;

и няколко по-малки между тях. Той се датира във времето на император Антонин Пий (138-161).

•

Почистване от нападалата шума от дърветата и растителността;

По време на разкопките са открити добре запазени мозайки с фигурални и геометрични мотиви,

•

Поставяне на указателни табели на асфалтовия път до долмена;

•

Поставяне на обяснителни табели до домена.

•

Подобряване на черния път, водещ от асфалта към долмена (подстъп 2);

•

Почистване и маркиране на пътека от асфалта към долмена (подстъп 1).

император Адриан (117-138). Малко по-късно (втори строителен период) вилата е декорирана с
богата мраморна украса. Изграден е имплувиумът в перистила и са внесени неголеми
преустройства в някои помещения. Третия строителен период се свързва с. изграждането на
източната пристройка на вилата, която включва две големи помещения за представителни цели

капители, ажурни парапети, херми, профилирани фрагменти от колони, пиластри, корнизи и
облицовки от мрамор. Намерени са и множество керамични съдове, накити и предмети на бита.
В резултат на трите етапа на изграждане вилата се превръща в разкошно имение, помещенията
на което са украсени с подови мозайки, богата мраморна декорация и цветна мазилка. В това
отношение тя безспорно се очертава като най-пищната от всички известни ни до сега подобни
постройки на територията на римска Тракия. Сгради с подобна мраморна облицовка са рядко
срещани в провинциите на Римската империя. Особено важно е обстоятелството, че степента на
съхраненост на декоративните елементи позволява пракгачески пълна възстановка на интериора
на сградата.

Обектът е разположен в голяма близост до асфалтовия път към с.Пелевун. Това, както и
благоприятната околна среда – парков тип гора и добрата експозиция след цялостното му
разкриване са добри предпоставки за социализирането му и представянето му за посещение от
туристи.

Общ устройствен план на Община Ивайловград
Сложният план на долмена и високата степен на запазеност позволят да бъде оценен като

Добре запазените съоръжения определят крепостта като естествено добре социализиран обект.

изключително атрактивен паметник за широк кръг посетители.

Посещенията на обекта са възможни без допълнителна социализация

Р. Картон № 2: Средновековна крепост, с. Гугутка

Крепостта Лютица, със запазените крепостни съоръжения (кули, потерни, порта, протейхизма,

•

Разчистване на паметника от растителността – във вътрешността и около крепостните

стени;

куртини), щерни, църкви, сгради, некропол, една от най-подходящите паметници на територията
на общината за културен туризъм. Посеението й може да се обвърже с крепостите при Славеево,
Гугутка, Розино и Долноселци, с вила Армира и с мостта над р. Атеренска. Посещението на

•

Осигуряване на адекватна защита.

обекта дава възможност за наблюдаване на живопистни пейзажи.

•

Заравняване и чакълиране на пътя Гугутка – Бутурче;

Р. Картон № 4: Късноантична и Средновековна крепост, с. Славеево

•

Поставяне на указателни табели – при разклона за черния път в с. Гугутка и при отбивката

•

Разчистване на паметника от растителността – във вътрешността и около крепостните

при черния път за крепостта;

стени;

•

•

Осигуряване на адекватна защита.

•

Заравняване и чакълиране на пътя от помпената станция до граничната застава;

•

Поставяне на указателни табели – при разклона за черния път в с.Славеево и при

Поставяне на обяснителна табела при входа на крепостта с план на обекта и при кулата и

черквата с описание на съоръженията.
Добре запазените съоръжения определят крепостта ккато естествено добре социализиран обект.
Въпреки гъстотата на места растителност посещенията на обект са възможни без допълнителна
социализация.
Крепостта при с. Гугутка, със запазените крепостни стени, кула и черква, е

един от най-

отбивката за черния път за крепостта;
•

Поставяне на обяснителна табела при входа на крепостта с план на обекта.

подходящите паметници на територията на общината за културен туризъм. Посещението й може

Добре запазените съоръжения определят крепостта като естествено добре социализиран обект.

да се обвърже с крепостите Лютица и тези при Славеео/Ивайловград, Розино и Долноселци.

Посещенията на обекта са възможни без допълнителна социализация.

Посещението на обекта дава възможност за наблюдаване на живтописни пейзажи.
Р. Картон № 3: Средновековна крепост Лютица
•

Разчистване на паметника от растителността – във вътрешността и около крепостните

стени;
•

Консервация на църквата;

•

Осигуряване на адекватна защита.

•

Заравняване и чакълиране на пътя от кв. Лъджа до крепостта;

•

Поставяне на указателна табела – при разклона за черния път в кв. Лъджа;

•

Поставяне на обяснителна табела при входа на крепостта с план на обекта.

Крепостта при с.Славеево, със запазените крепостни стени и централна сграда, е един от найподходящите паметници на територията на общината за културен туризъм. Посещението м може
да се обвърже с крепостите Лютица и тези при Гугутка, Розино и Долноселци. Посещението на
обекта дава възможност за наблюдаване на живописни пейзажи.
Р. Картон № 5: Средновековен мост над р.Армира
•

Заравняване и чакълиране на пътя водещ до моста;

•

Поставяне на указателна табела в кв.Лъджа и при разколна от пътя за Лютица;

•

Поставяне на обяснителна табела до мостта;

Обектът е добре социализиран.
Доброто състояние и експозиция на паметника както и връзката му с крепостта Лютица го
определят като атрктивен за посещение.

Общ устройствен план на Община Ивайловград
Р. Картон № 6: Тракийска гробница АКБ №2510081, с. Д. Луково

•

Направа на отводнителен канал.

•

Разчистване на пространството върху и около могилата от растителността;

•

Изграждане на паркинг/ разширение на пътя;

•

Разкриване на входа на гробницата и осигуряване на достъп до вътрешността;

•

Изграждане на ограда от лека дървена конструкция;

•

Създаване на адекватна защита на паметника от евентуални бъдещи нарушения;

•

Поставяне на обяснителна табела до долмена;

•

Поставяне на указателни

Местоположението и високата степен на запазеност на долмена го определят като социализиран

табели при разклона за черния път и на черния път до

могилата;

паметник.

•

Поставяне на обяснителна табела с план на гробницата до могилата.

В ансамбъл на долмените при с. Пелевун и с. Железино паметникът е атрактивен за посещения.

•

Заравняване и чакълиране на черния път за повишаване на проходимостта;

Р. Картон № 9: Средновековна крепост, С. Долноселци

•

Направена пътека между черния път и могилата.

•

Почистване на обекта от растителността;

•

Провеждане на археологически разкопки за разкриване на най-атрактивните съоръжения.

•

Осигуряване на адекватна охрана на паметника.

•

Маркиране на горска пътека, водеща към крепостта;

•

Поставяне на указателни табели в с. Долноселци и при разклона за с. Долноселци и в с.

Обектът не е социализиран. В момента обектът е с минимална степен на атрактивност.
Разкриването на гробницата за посещения ще превърне в изключително привлекателен обект за
туризъм за района на Ивайловград. Гробницата при с.Д.Луково, заедно сдвете гробници
м.Менекенски камъни над гр.Маджарово са едиснтвени паметници от този вид в района на
Източните Родопи и са уникални с архитектурните си планове, изработка и украса.
Р. Картон № 7: Долмен, АКБ №1590274, с.Железино, общ.Ивайловград

Долноселци с план на пътеката към обекта;

•

Почистване на паметника от растителността и шумата.

•

•

Изграждане на оградна конструкция за защита от животни;

Обектът не е социализиран.

•

Поставяне на указателни табели при разколна за черния път към долмена;

Крепостта е атрактивна като част от ансамбъла от крепости, охраняващи долината на р. Арда.

•

Подмяна на обозначителанат табела до паметника.

•

Не е необходимо.

Обектът е разположен в непосредствена близост до с.Железино. Това, както и благоприятната
околна среда – ливади и добрата експозиция след цялостното му разкриване са добри
прдпоставки за социализирането му и представянето му за посещение от туристи.

Уникалната крепида на долмена и високата степен на запазеност позволяват да бъде оценен
като изключително атрактивен паметник за широк кръг посетители.
Р. Картон № 8: Тракийски долмен, с. Кобилино

Поставяне на обяснителна табела до крепостта

Посещението на обекта дава възможност за наблюдаване на живописни пейзажи.
Р. Картон № 10: Средновековна крепост, с. Розино
•

Почистване на обекта от растителността;

•

Провеждане на археологически разкопки за разкриване на най-атрактивните съоръжения.

•

Осигуряване на адекватна охрана на паметника.

•

Заравняване и чакълиране на черния път, водещ към крепостта;

•

Поставяне на указателни табели при отбивката за черния път от асфалтовия път към с.

Гугутка и при с. Розино;
•

Поставяне на обяснителна табела при крепостта.

Общ устройствен план на Община Ивайловград
Не е социализиран. Крепостта е атрактивна като част от ансамбъла от крепости, охраняващи
долината на р. Бяла река. Посещението на обекта дава възможност за наблюдаване на
живописни пейзажи.
Р. Картон № 11: Голямата могила, С. Свирачи
•

Дейностите по подобряване състоянието на паметника е необходимо да се съгласуват с

планираните археологически проучвания и други дейности от проучвателя на обекта

Г.

Кабачиева.
•

Заравняване и чакълиране на черния път, водещ до могилата;

•

Поставяне на указателна табела при асфалтовия път до разклона за черния път към

могилата;
•

Поставяне на обяснителна табела към могилата.

Предстоящето възстановяване на могилния насип и експонирането на каменно съоръжение са
основните етапи от социализацият ана обекта.
Могилата е изключително атрактивна с големината, експозицият аи каменното съоръжение. В
ансамбъла на вила „ Армира‖ е един от най-атрактивните комплекси на територията на
общината.
Р. Картон № 12: Тракийско светилище, с.Ботурче
•

Провеждане на археологическо проучване на обекта;

•

Осигуряване на адектватна охрана;

•

Заравняване и чакълиране на пътя между селата Гугутка и Ботурче;

•

Направа на пътека от Ботурче до върха;

•

Поставяне на указателни табели в западния край на село Ботурче;

•

Поставяне на обяснителна табела до оградните стени.

Обектът е несоциализиран. Достъпът до него е с висока степен на трудност. Сегашното
състояние на паметника не позволява да бъде препоръчан за посещения от туристи.
Евентуалното му проучване археологически обаче ще го постави сред най-атрактивните
тракийски обекти на територията на общината. Посещението на обекта дава възможност за
наблюдаване на живописни пейзажи.

8.3.

ПРОСТРАНСТВЕНА КОНФИГУРАЦИЯ
8.3.1. Пространствена структура

Селищната мрежа в община Ивайловград се състои от 51 населени места, от които един
град и 50 села, с общо население към 31.12.2013г. - 6 131 души (НСИ). Оценени по демографски
потенциал, населените места в общината се класифицират в следните групи: градско ядро и
околоградска зона:
Ядрото - град Ивайловград с население 3 584 (2013, НСИ), което представлява около 58% от
населението на общината, с потенциал за нормално възпроизводство на населението, с близък
до средния за страната дял на трудоспособните контингенти и добро образователно равнище.
Зоната обхваща 50 села, в които живеят 42% от населението, разпределено, както следва:
 в села с население между 200 и 500 души : общо 1 108 човека - 17 % от населението;
 в села с население под 200 души: 1 527 човека - 24 % от населението;
 в села с население под 10 души: 52 човека-1 % от населението.
Средната гъстота на населението е 7,5 д./кв.км (2013г.), при 43,2 д./кв.км за област Хасково и
при 65,3 д./кв.км за страната, т.е. е едно от най-ниските в областта и страната.
Община Ивайловград заема 0,7% от площта на Република България, като според ЗАТУРБ е
административно-териториална единица, част от Хасковска област и Южния централен район от
ниво 2. По Номенклатурата за статистически териториални единици (NUTS) на ЕС е
статистическа териториална единица от ниво LAU2. В общината живеят 2,6% от населението на
област Хасково и заема 14,7% от нейната територия.
Разстояние на населените места от общинския център
Много от населените места в общината са твърде отдалечени от общинския център и са
свързани чрез общинската пътна мрежа, която е в незадоволително състояние.
Отстоянието на населените места от общинския център е съответно: до с. Белополци – 41
км, до с. Белополяне- 13 км., до с. Ботурче- 47 км., до с. Брусино- 23 км., до с. Бубино- 37 км., до
с. Бялградец- 37 км., до с. Вис- 46 км., до с. Ветрушка- 46 км., до с. Глумово- 27 км., до с. Горно
Луково- 34 км., до с. Горноселци- 27 км., до с. Гугутка- 35 км., до с. Долно Луково- 27 км., до с.
Долноселци- 31 км., до с. Драбишна- 5 км., до с. Железари- 32 км., до с. Железино- 22 км., до с.
Казак- 41 км., до с. Камилски дол- 23 км., до с. Карловско- 25 км., до с. Кобилино- 17 км., до с.
Кондово- 32 км., до с. Конници- 44 км., до с. Костилково- 28 км., до с. Ламбух- 13 км. , до с.
Ленско- 31 км., до с. Мандрица- 21 км., до с. Меден Бук- 35 км., до с. Нова ливада- 22 км., до с.
Одринци- 18 км., до с. Орешино- 13 км., до с. Пашкул- 42 км., до с. Плевун- 25 км., до с.
Планинец- 23 км., до с. Покрован- 9 км., до с. Попско- 34 км., до с. Пъстроок- 24 км., до с. Розино50 км., до с. Сборино- 25 км., до с. Свирачи- 7,5 км., до с. Сив кладенец- 25 км., до с. Славеево- 5
км., до с. Соколенци- 27 км., до с. Хухла- 28 км., до с. Черни рид- 18 км., до с. Черничино- 38 км.,
до с. Чучулига- 30 км.
Средното отстояние на населените места от общинския център е 29, 12 км.
При определянето на пространствените връзки между селата и града, според качеството на
пътищата и отдалечеността от Ивайловград, селата могат да бъдат разположени в няколко
изохрона. Струпването на села е типично за по-отдалечените от центъра на общината
територии, като там се сгъстява броя за сметка на населението. Около Ивайловград се намират
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по-малко, но по-гъсто населени села в зони до 10 минути разстояние от него. С отдалечаване от
града пътищата към селата стават по-слабо поддържани, оттам се увеличава и времевия
диапазон на връзката. В западната периферия на общината се намират села на 30 и повече
минути път от центъра Ивайловград, като за стигане до част от тези села се ползват пътища в
съседната община Крумовград.
Функционални връзки
Функционалните връзки по своя характер са потоци от товари, хора, енергия и информация.
По отношение на обхвата си те са:




Външни – свързани с процеси осигуряващи пълноценното функциониране на
общината, в областта, региона (ЮЦР), страната и света и най-общо задоволяват
онези нейни потребности, за които не съществуват ресурси и възможности да бъдат
удовлетворени в нея.
Вътрешни – свързани с „вътрешното‖ функциониране на урбанистичната система
„Община Ивайловград‖, определена както от нейните административни граници, така
и от зоната на нейното урбанистично гравитационно поле – зона на активно влияние
на ядрото- общинския център Ивайловград върху околната територия.

Функционалните „технически носители‖ на потоците от товари, хора, енергия и информация,
за Община Ивайловград са само от два вида :



Автомобилния транспорт и изградената транспортно-комуникационна / пътно-улична /
мрежа – за потоците от хора и товари
Инженерните преносните мрежи – носители на електроенергия и информация.

Материалния резултат от припокриването на тези два вида функционални процеси е
изградената техническа инфраструктура, характеризираща се с нейните статични параметри и
динамичните характеристики, обхващащи информация за потоците „протичащи‖ през тях.
Периферното положение на общината предопределя основните пътни връзки със областните
градове Хасково/Любимец/ - ІІІ-558 и Кърджали/Крумовград/ - ІІІ-509 и със страната да става чрез
третокласна пътна мрежа в сравнително добро състояние. Тези пътни връзки са и основните
разпределители на транспортните потоци в общината. Разклоненията от тях съставляват
общинската пътна мрежа, която обслужва населените места, разположени встрани от основните
пътни отсечки и е в незадоволително състояние.
При извършени анализи на природните условия, екологичните потенциали, социалноикономическото развитие, техническата инфраструктура и основните функционални подсистеми:
Обитаване, Труд, Отдих и Соц.инфраструктура, „отложени‖ върху пространствената структура на
общината дават основание за структурирането на територията по урбанистични предпоставки.
По този показател територията на община Ивайловград може да се раздели на две основни
територии с предпоставки за териториално развитие и съответно функционално зониране:


Относително по-равнинната част – територии удобни за усвояване за развитие на
селищната мрежа, земеделието, производствените терени и др.
 Планински масиви – неудобни за развитие на селищна мрежа, но предлагащи
благоприятни условия за развитие на туризма.
По този показател на територията на общината, първоначално обусловен от природните
фактори, могат да се дефинират две урбанизационни оси, степенувани по своето значение:

I. Първа (основна) – ―Изток-Запад‖ – «Европейска» урбанизационна ос – Връзката през
с.Славеево с област Еврос в Гърция за бърз транспортен достъп на общината до
надлъжните Европейски транспортни коридори - ЕК 10 и «Виа Игнатия» свързваща
Ивайловград , южната граница – Турция и Гърция, както и ЕК 8, преминаващ в
непосредствена близост северно от общината. В съвсем обозримо бъдеще, вероятно и
рамките на действие на този план ЕК 10 се «отмества», чрез автомагистрала «Марица» на
изток, но също в непосредствена близост до общинската граница. Тази надлъжна ос ―ИзтокЗапад‖, продължава на Запад като вътрешно общинска ос
реализираща между
регионалните връзки на общината с южните части на ЮЦР, а чрез ЕК 9 през Момчилград с
новия контактен пункт „Маказа‖ с Гърция. Така Община Ивайловград и нейният център се
явяват пресечна точка и важен опорен пункт за развитието на тези урбанистична връзка.
II. Втората е съставена от локални урбанистични оси, формирани от природните дадености
– равнината и хълмовете, подкрепени от локалните урбанистични връзки – комплексни
причини за възникване на системи от селищни образования, формиращи свои ядра ―Вторични центрове‖, естествено гравитиращи към Централното ядро на общината – гр.
Ивайловград.
По тези локални урбанизационни оси, в резултат от направените пространственофункционални проучвания се отчита наличието на обособяващи се 4 териториални структурни
единици, гравитиращи около вече оформени 4 вторични ядра на урбанистични „пулсации‖, които
наричаме “Вторични общински центрове”:
1. село Свирачи с анексирана структура на с Мандрица;
2. село Плевун с гравитиращите към него села;
3. село Железино с голяма група села около него;
4. село Белополци с гравитиращите около него села в периферията на общината.
Основната предпоставка за създаването на така предложената система от общински
―Вторични центрове‖ е реконструкцията и доизграждането на един “Вътрешно-общински пътен
пръстен”с добри пътни елементи, позволяващ скоростно автомобилно движение :
- Славеево – Ивайловград - Свирачи – Одринци – Мандрица – Долно луково – Меден
бук – Малино – Железари – Ленско – Железино – Републикански път ІІ-59 – Черни рид –
Ивайловград – Славеево.
Към всеки Вторичен център гравитира група села, който със своята инфраструктурна
обезпеченост, благодарение на своята големина (като площ, население и концентрация на
обекти на труда и обслужването ) ще бъде изходен пункт, както за туристически , така и за
всякакви мероприятия от икономически и социален характер.
Вторичните центрове ще бъдат и основните места, където ще се насочват средствата от
структурните и кохезионни фондове на ЕО, които ще се усвояват на база доказаните цели и
приоритети, отразени в ―Индикативните таблици‖ на този ОПР с одобрените ―обекти‖ за
реализиране в община Ивайловград.

8.3.2. Система Обитаване
Фондовете на основните функционални подсистеми на една община ―Обитаване‖ , ―Труд‖,
―Социална инфраструктура‖, ―Отдих и рекреация‖ отнесени към броя на населението на
общината, дават основните параметри за това как са задоволени основните нужди на
населението в общината.
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Важно е да се отбележи, че информацията, която е на разположение за този вид анализ е
доста оскъдна и в случая на набиране за целите на ОПР Ивайловград е събрана от два
източника :
- Териториално бюро по статистика - Хасково
- Анкета на кметовете и кметските наместници по селата – проведена през Май 2005 г.
Поради сходството на нуждите на двата плана по отношение на аналитичните процеси,
които се провеждат при изготвянето им, данните, използвани за общинския план най-пълно и
точно биха задоволили нуждите на анализа на функционалните подсистеми в ОУПО
Ивайловград. Поради остарялостта на данните обаче анализът трудно може да бъде направен с
пълна актуалност. Взимат се предвид тенденциите за промяна на демографското състояние на
общината и как те биха могли да повлияят върху състоянието на жилищния фонд.
Според статистическите данни 49 % от населението е концентрирано в гр. Ивайловград. С
население над 350 души са кметствата Белополци, Гугутка, Железино, Планинец и Свирачи. С
тенденция за запазване на населението са Славеево и Свирачи поради близостта им до
общинския център. Обезлюдяването е най - силно в селата Орешино и Хухла, които са под 60
жители. В общината няма недостиг на жилища, населението на общината обитава предимно
собствени жилища. Същевременно голям брой жилища в селата са необитаеми и свободни,
намират се в райони с неподдържана пътна мрежа, без отходни канали и са неблагоустроени,
изоставени и силно амортизирани.
Вид на собствеността на жилищния фонд
Графиките, приложени в ОПР Ивайловград, показват процентното разпределение на
жилищата по вид на собствеността на областно ниво и на ниво община. За Ивайловград
стойностите не се различават съществено от тези за областта:
- държавни и общински жилища: обл. Хасково - 3 %, общ.Ивайловград - 3 %;
- частни на физически лица: обл. Хасково - 97 %, общ.Ивайловград - 96 %;
- частни на юридически лица: обл. Хасково - 0 %, общ.Ивайловград - 1 %.
Община Ивайловград към 2014 г. разполага с 3583 броя жилища.
Общинският жилищен фонд на територията на община Ивайловград е съставен от 78бр.
жилища. Социални жилища на територията на общината няма, а нуждата от такива е осезаема и
голяма. При подробно разглеждане на имотната структура на собствеността в населените места
и имотите, отредени за общински, в регулационните планове на населените места, които имат
такива, се открива потенциал за изграждане на социални жилища в селищата, които биха имали
нужда от тях, а именно селата с концентрация на населението и на обекти за обществено
обслужване. Те имат потенциала и материалната база да смекчат влиянието на механичните
миграции и да запазят баланса на населението.
Характеристики на разпределението на жилищните площи
Обитаването в общината се реализира основно в нейното ядро – град Ивайловград, където
са концентрирани 49% от общото население и близо 50% от наличния жилищен фонд. Селското
население на общината е 51%.
Данните, които са на разположение за този анализ, показват следните стойности за
основните параметри на жилищния стандарт :

- РЗП – Разгъната застроена площ, тук ПП-―Полезна площ‖ по терминологията ТСБ-НСИ –
288 564 кв.м
- ЖП - Жилищна площ – 222 277 кв.м.
- СП - Спомагателни площи – 45 398 кв.м.
- КП – Кухненски площи – 20 889 кв.м.
Според официалната статистика населението на общината към 2014 г. е 6131 обитатели. За
тази стойност се получават стойностите на показателите:
- РЗП-ПП =47,06 кв.м/обитател;
- ЖП=36,25 кв.м/обитател;
- СП=7,4 кв.м/обитател.
При общ жилищен стандарт в общината – полезна жилищна площ от 47,06 кв.м. разгъната
застроена жилищна площ/жител, по отношение на основния показател – стандарт на обитаване,
се очертава следното структуриране на общинската територия:
 Главна зона – с жилищен стандарт под 20 кв.м. / жител – обхващаща града
Ивайловград и централните зони на общината.
 Територии със задържане на население – с жилищен стандарт от 21 до 40 кв.м/жител,
в които се отчита свободен жилищен фонд
 Зона с жилищен стандарт над 40 кв.м/ж, обхващаща периферните зони на малките
населени места, обитавани от население с по-голяма семейна структура и по-малки
икономически възможности, в които се отчита голям обем свободен жилищен фонд.
Ядрото – град Ивайловград – попада в първата зона с жилищен стандарт под 20 кв.м./ж.
Цялостно състояние на жилищния фонд
По отношение на моралната и физическа годност на жилищния фонд извършените
проучвания показват, че:


27% от жилищния фонд е физически износен и в болшинството случаи подлежи на
снос или основна реконструкция. Близо 90% от физически негодния жилищен фонд е
в малките села.
 29% от жилищния фонд е морално остарял – по своите функционални и
конструктивни характеристики (липса на бани, вътрешни тоалетни, паянтова
конструкция и т.н.).
По-голямата част от тази група жилища също са в селата.
В редица случаи обаче, тези сгради допринасят за облика на селищата, що се отнася до
приемствеността и т.н. „архитектурна памет‖, така че се изисква внимателен подход в
реконструкцията и обновяването.
 34% от жилищния фонд е физически и морално годен за обитаване.
Този жилищен фонд в най-голяма степен е концентриран в ядрото на общината – град
Ивайловград и по-големите селища, и е изграден през последните 20-30 години.
Конструкция на жилищен фонд
От всички жилищни сгради 2 706, най-малък е процента на тези изпълнявани с панелни
строителни системи – 11 бр. и тези със стоманобетонна скелетна конструкция – 22 бр. 1 357 са
тухлени и 1 316 други. Панелните жилища са построени след 1970 год., но максимума на
експлоатация без да се направи основна подмяна на всички инсталации и конструктивно
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обследване е приблизително 50 години, което значи, че в близко бъдеще ще имат нужда от
реновиране.
Стандарт на жилищно потребление
Показателят ―Брой жилища / 1000 обитатели‖ – е макропоказател за оценка на стандарта на
обитаване за населението на дадена община- в случая община Ивайловград. Липсва
информация за това как този показател варира в отделните селища на общината, но са налични
окрупнени показатели за цялата община.
Налични са данни за разпределението на жилищния фонд в общината по брой помещения
на жилище. Строителството в Община Ивайловград е в устройствени зони с преобладаващо
застрояване с малка височина и плътност. Над 90% от застрояването е до три етажа, като в
селата то е 100%.








Общ брой жилища : 3583 (100%);
Едностайни жилища : 76 (2%);
Двустайни жилища : 979 (27%);
Тристайни жилища :1137 (32%);
Четиристайни жилища : 837 (23%);
Петстайни жилища : 283 (8%);
С шест и повече стаи жилища : 271 (8%).

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. Показателят за нивото на задоволеност
с жилища в община Ивайловград показва, че на 1000 души има 574,2 жилища (НСИ, 2012), което
в сравнение с областта 505,9/1000 и страната 536,33/1000 е по-висока стойност.
По отношение на показателя среден брой лица на едно жилище, стойността за общината е
1,74, което е по-ниско от стойностите за страната 1,86 и областта 1,98.
В общината няма недостиг на жилища, населението на общината обитава предимно
собствени жилища. Същевременно голям брой жилища в селата са необитаеми и свободни,
намират се в райони с неподдържана пътна мрежа, без отходни канали и са неблагоустроени,
изоставени и полусъборени.
В количествено отношение показателят е постигнат, за сметка на:






Депопулация и застаряване на населението в общината и силни миграционни
процеси.
Излишък на жилищен фонд по населени места, особено в периферните области,
поради обезлюдяване на териториите
Малък процент благоустроени жилища от общия жилищен фонд по населени места и
за цялата община.
Малък брой общински жилищен фонд на територията на община Ивайловград – 78бр.
жилища.
Липса на социални жилища.

Общинският жилищен фонд е разпределен в 4 групи, както следва:

•
•
•
•

Жилища за отдаване под наем;
Резервни жилища;
Жилища за продажби;
Ведомствени жилища.

Ежегодно се приема списък на жилищата по групи и тяхното разпределение, съгласно
моментно състояние, предстоящо действие и утвърдения списък на картотекираните лица. В
град Ивайловград няма обособени жилищни квартали на уязвими малцинствени групи.
Ивайловград
Град Ивайловград архитектурно се е обособил в два квартала "Старата част" в която се
намират всички държавни и общински административни сгради, Читалище, Киносалон, и
училище, а жилищното застрояване е предимно с еднофамилни къщи.
Новата част на града е застроена след 70-те години на миналия век предимно с панелни
блокове и еднофамилни и двуфамилни къщи. Населението е съсредоточено в новата част на
града. В нея се намират над 80% от младите семейства. Целият град е водоснабден и
електрифициран.
Уличната мрежа в старата част на града е предимно павирана и в задоволително състояние.
Новата част на града е изцяло асфалтирана в добро състояние. В картотеката на община
Ивайловград за включване на желаещи за осигуряване на жилище са регистрирани общо 6
семейства с малки деца, от които едно е многодетно семейство.
Извод
Териториалните ресурси на общината могат да се оценят като благоприятни за развитието
на функционалните подсистеми. Обобщени, анализите на териториалните ресурси показват
наличието на следните проблеми:






Физически и морално остарял сграден фонд ,особено в селата в периферната зона на
общината;
Малко на брой ново жилищно строителство. В града – 20 кв.м/ж (при „нисък
европейски‖ стандарт – мин. 30 кв.м/ж, ―нормален европейски стандарт‖– 40 кв.м./ж );
Наличие на изоставен и свободен жилищен фонд в редица населени места;
Необходимост от масово жилищно строителство и програми за социални жилища;
Няма устройствена готовност за предвидени ―Селищни среди‖ в общината, които да
отговорят на нуждите на престижните пазари за висококатегорийно, еднофамилно
обитаване, както за българи, така и за чужденци в екологически честа и запазена
природна среда.

8.3.3. Зелена система. Отдих и рекреация
Подсистема „Отдих‖ в общината е представена от обектите за ежедневен и периодичен
отдих (на открито и закрито). На открито отдиха се осъществява основно в обектите на зелената
система и спорта,които са в слабо поддържано състояние.
Цялостното състояние на зеленината за широко обществено ползване в общината не
задоволява нормативните изисквания, недостатъчна е и в общинския център. В града, с
изключение на разпръснати зони за квартално озеленяване и парковата зона в неговия център,
няма други паркове.

Общ устройствен план на Община Ивайловград
Спорта се реализира в в училищните дворове и спортната зала, в изградените спортни
игрища и площадки. Тези спортни обекти, обаче се нуждаят от основна реконструкция,
доизграждане и съвременно оборудване.
На територията на общината има 15 населени места без терени, отредени за гробищни
паркове, а сред останалите 36 пет са с гробища, отдалечени на повече от 1 км от селото, към
което принадлежат.
Почти 70% от населените места са с нужда от отреждане на допълнителни или нови терени
за гробища поради недостатъчна площ или липса на гробища. Населените места със зони за
озеленяване са две, като едно от тях е общинския център Ивайловград.
В Ивайловград се намира началото на велотрасе, което преминава през селата Свирачи,
Одринци, Сив кладенец, Мандрица, Долно Луково, Меден бук, Костилково, Кондово, Плевун.
Трасето използва общинската пътна мрежа, както и черни пътища без настилка, преминаващи
през или покрай изброените села.

ЦДГ Железино

с.Железино

Публично-държавна
собственост

ЦДГ Железино филиал
Белополци

с. Белополци

Публично-държавна
собственост

Общият капацитет на училищата е 1330 деца, обслужвани от общо 92 души персонал, а
заведенията за предучилищно образование са с общ капацитет 162 деца и разполагат с
персонал от 28 души. Разпределението на общия капацитет и на персонала на обектите част от
образователната инфраструктура е представено в таблица 2.
Образование. Таблица 11.
Учебно заведение

Капацитет

Персонал

8.3.4. Система обществено обслужване

СОУ „Христо Ботев”

1000 деца

40 персонал

Социалната инфраструктура на територията на Община Ивайловград е слабо развита и
неравномерно разпределена. Като общински център в град Ивайловград са концентрирани найголям брой обекти за обществено обслужване във всичките му аспекти: административни услуги,
здравеопазване, образование, култура, социални услуги, обществено хранене, търговия, спорт и
атракции.

ОУ „Св.Св. Кирил и
Методий”

100 деца

12 персонал

ОУ „Св.Св. Кирил и
Методий”

110 деца

20 персонал

ОУ „Св.Св. Кирил и
Методий”

120 деца

20 персонал

ОДЗ „Ивайловград”

124 деца,

20 персонал

ЦДГ Железино

20 деца

4 персонал

ЦДГ Железино филиал
Белополци

18 деца

4 персонал

8.3.4.1.

Образование

Образователната инфраструктура обхваща общо 7 обекта. На територията на общината
са разположени 1 средно общообразователно училище, 3 основни училища и 3 детски градини,
като всички обекти част от образователната мрежа представляват публично-държавна
собственост (Източник: Община Ивайловград). Местоположението им е посочено в следната
таблица:
Образование. Таблица 10.
Наименование на учебното
заведение

Местоположение

Собственост

СОУ „Христо Ботев”

гр. Ивайловград, ул.
„Волгоград‖ №5

Публично-държавна
собственост

ОУ „Св.Св. Кирил и
Методий”

с. Свирачи, ул.‖Армира‖ №9

Публично-държавна
собственост

ОУ „Св.Св. Кирил и
Методий”

с. Белополци

Публично-държавна
собственост

ОУ „Св.Св. Кирил и
Методий”
ОДЗ „Ивайловград”

с. Железино
ул.‖Пробуда‖№3
гр.Ивайловград
Ул.‖Любен Каравелов‖№4

Публично-държавна
собственост
Публично-държавна
собственост

Съществуват приблизително 14 броя нефункциониращи училища и около 3 броя
нефункциониращи детски градини. Предназначението на тези имоти не е сменено, въпреки че не
се използват, а сградния фонд не се поддържа. По вид собственост тези имоти са публичнообщински или частни общински.
Изводи за образованието в Община Ивайловград
-

По данни от 2011 година (Източник: НСИ) на територията на общината има 1025 лица
в под трудоспособна възраст (Под 18 г.), следователно капацитета на учебните
заведения е достатъчен за задоволяване на съществуващите нужди на общината, като
има и допълнителен резервен капацитет от 467 места. Вземайки предвид
отрицателната демографска прогноза за населението на общината необходимост от
локализиране на нови обекти няма.

-

Обектите с най-голям капацитет обосновано са локализирани в общинския център
град Ивайловград, тъй като той е с най-голям процент население спрямо това на
общината и съответно най-голям брой деца - ……… (под 18 години) спрямо
останалите населени места в общината.

Общ устройствен план на Община Ивайловград
-

8.3.4.2.

На територията на общината липсват Висши учебни заведения и професионални
гимназии.

многопрофилни болници

-

-

-

легла

-

-

-

Собствеността на всички учебни заведения (училища и детски градини) е публичнодържавна, което означава достъпност на услугите и възможности за по-лесно
преобразуване и управление на сградния фонд и терените с цел по-добро и поефективно обслужване на населението на територията на общината.

специализирани болници

-

-

-

легла

-

-

-

центрове за кожно-венерически
заболявания

-

-

-

Здравеопазване

легла

-

-

-

комплексни онкологични центрове

-

-

-

легла

-

-

-

центрове за психично здраве

-

-

-

легла

-

-

-

Лечебни заведения за извънболнична помощ - общо

2

2

1

легла

-

-

-

диагностично- консултативни центрове

-

-

-

легла

-

-

-

медицински центрове

1

1

-

легла

-

-

-

самостоятелни медико- диагностични и медикотехнически лаборатории

1

1

1

дентални центрове

-

-

-

медико- дентални центрове

-

-

-

легла

-

-

-

Други лечебни и здравни заведения

-

-

-

легла
Медицински кадри към 31.12.

-

-

-

Лекари - общо

6

5

3

5

4

3

Лекари по дентална медицина

5

5

5

Медицински специалисти по здравни грижи

8

13

8

Детски ясли - общо

1

1

1

места

20

20

20

Деца - общо

12

16

12

момчета

6

6

5

момичета

6

10

7

На територията на общината има множество обекти с предназначение за предоставяне на
здравни услуги – здравни домове и служби: Здравен дом в с.Белополци, Здравен Дом с.Гугутка,
Здравен дом с.Долно Луково, (общинска публична собственост), Здравна служба с лечебница,
участъкова болница и селска здравна практика – с.Железино, Здравна служба с.Мандрица,
Здравен дом с.Плевун, Здравен дом с.Покрован, Здравна служба с.Попско, Здравен дом
с.Свирачи, Здравен дом с.Хухла. Всички изброени обекти в моменти не функционират, като
някои са преминали от частна общинска собственост в частна собственост. Единственият обект
осигуряващ доболнична помощ е болница в гр. Ивайловград, намираща се на ул. „Оборище―
№15.
Пред здравеопазването в общината се очертават сериозни проблеми. Основен
неблагоприятен демографски фактор, влияещ на развитието и раширяването на лекарските
практики, е бързото намаляване на населението в общината. Втори сериозен пространствен
ограничител е надребнената структура на селищната мрежа в общината и големите разстояния
между населените места. Третият проблем е, че общината се обслужва само от един спешен
медицински център.
В доболничната помощ има един Спешен център, филиал на Центъра за спешна помощ
град Хасково. В спешния център се осигуряват денонощни медицински услуги от екипи на
фелдшерско ниво. Спешната помощ разполага с две линейки. В доболничната помощ също така
са разкрити и 5 лекарски практики, 4 от които са в Ивайловград, разположени в сградата на
болницата, а последната е в село Железино. В Ивайловград от началото на 2011 година има
една незаета лекарска практика в града.
На 10 000 човека от общината се падат по 5-6 лекаря (Източник: Областна стратегия за
развитие на община Хасково, информация за 2012 г.), тоест на един лекар съответстват между
1666 и 2000 души. Населението на общината по данни от 2012г. е 6 240, което означава, че всеки
лекар трябва да обслужва над 1000 пациента. Като извод следва да се отбележи, че лекарите в
общината, сравнени спрямо населението, са значително по-малко от средното за страната ниво
(393 медици на 100 хил.д ≈ 39 медици на 10 хил.д.). Здравноосигурените лица в общината са
88% от населението.
Лечебни и здравни заведения – видове и капацитет. Медицински кадри. Детски ясли и
капацитет. Таблица 12. (Източник: ИПГВР Ивайловград)
Показател

2010

2011

2012

в т.ч. Oбщопрактикуващи

1

Детски ясли и деца в детските ясли

Изводи:

Лечебни и здравни заведения
Болнични заведения - общо

-

-

-

легла

-

-

-

-

Средният брой пациенти на един лекар е твърде висок, което затруднява
обслужването на жителите на Община Ивайловград.

Общ устройствен план на Община Ивайловград
-

Липсва достатъчно разнообразие на услугите в сферата на здравеопазването, което
принуждава жителите да пътуват най-често до областния център – Хасково, за да
получат болнична помощ и качествена експертиза.

-

Съществуващите обекти и имоти със запазено предназначение за здравна служба или
здравен дом извън общинския център не функционират. Преобладаващо са общинска
собственост – частна и публична, което ги превръща в потенциален резерв, който да
бъде използван за задоволяване на нуждите на общината в сферата на общественото
обслужване и по-конкретно здравеопазването.

8.3.4.3.
Култура
Културата на територията на общината е представена от множество обекти разпръснати
из населените места, което прави достъпа на населението до обекти на този вид обществено
обслужване добър.
Читалищата са основен обект, който се грижи за провеждане на културни събития и
мероприятия на територията на общината. Функциониращите обекти са 5 броя и всички са
публична държавна собственост.
Съществуват 22 броя църкви и 2 църкви и един манастир в гр.Ивайловград, като всички
са собственост на Българската Православна църква.
Другите културни обекти са музей и кина, разположени основно в гр.Ивайловград.
8.3.4.4.

Услугата е добре развита и е практика в Община Ивайловград от 2008 г. до настоящият
момент. Тя е насочена предимно към населението в надтрудоспособна възраст и хора с
различна степен на инвалидност, възрастни хора, които живеят сами, ветерани от воините и др.
Месечният капацитет на социалния патронаж е 120 души, като дейността обхваща град
Ивайловград, както и селата: Камилски дол, Славеево, Драбишна. Социалният патронаж
функционира в самостоятелно помещение и има самостоятелна кухня, намира се в приземния
етаж в сградата на болницата и се помещава в 4 броя помещения за готвене и съхраняване на
храната с разгъната площ от 973 кв. м. Услугата се реализира със средства от общинския
бюджет. Потребителите заплащат такса в размер, определен от Общинския съвет.
Личен Социален Асистент
Услугата се предоставя от Дирекция ―Социално подпомагане― – Ивайловград. Дирекцията
работи по тази дейност, част от НП ”Асистенти на хора с увреждания”, от самото й стартиране
и в нея, досега, са включени общо 13 лица, полагащи грижи за близки с увреждания, чието
самообслужване е затруднено или напълно невъзможно.
Съществува и сграда в с.Попско с предназначение за дом за деца и юноши, която е
публична общинска собственост и в момента не функционира.
Изводи:
-

Социалните услуги, които се предоставят на територията на общината са
концентрирани предимно в общинския център, като се предлагат и на територията на
още няколко села. Въпреки, че едва половината от населението на общината се
намира в гр.Ивайловград, тази подсистема е изключително развита в това населено
място.

-

Отново се наблюдава съществуване на неизползван сграден фонд, с предназначение
за социални услуги, който се намира в с.Белополци.

Социални услуги

Социалните услуги предлагани на територията на общината са:
-

Предоставяне на социални услуги в институционални заведения, включващи
социални домове с разнообразен характер; специални социални детски заведения.

-

Предлагане на социални услуги на лица в неравностойно положение в домашна
среда - социален патронаж, осигуряване на социални асистенти, обществени
трапезарии и др.

Конкретните обекти, предоставящи социални услуги на територията на община
Ивайловград са следните (Източник: Общински план за развитие на Община Ивайловград
2014-2020г., Администрация на Община Ивайловград):
Дневен център за деца с увреждания
Помещава се в сграда на ОДЗ „Ивайловград‖ и е с осигурена достъпна среда за деца с
увреждания. Основната задача на Центъра е да предостави оптимални условия за корекционнокомпенсаторна и интеграционна работа, да оказва подкрепа, както на самите деца, така и на
техните семейства, като изготвя и програма за грижи.
Капацитетът на Дневния център за деца с увреждания е 22 места. Потребителите могат
да ползват целодневна, полудневна или почасова грижа. Услугата ―Дневен център‖ има право
всяко дете на възраст между 3 г. и 18 г., притежаващо документ от ТЕЛК, РЕЛК или ЛКК.
Финансирането се осъществява чрез делегиран държавен бюджет, с възможност за
дофинансиране от дарения. Услугите в Дневния център са безплатни.
Социален патронаж

8.3.4.5.

Търговия, обществено хранене и битови услуги

Тези три подсистеми са силно подвластни на пазарната икономика и промените в
покупателната способност на жителите на общината. На територията на общината има няколко
обекта общинска собственост – столове за хранене и магазини.
Останалите обекти са частни и тяхното развитие ще бъде определено от евентуално
вторично влияние на прилагането на правилата и нормативите за изпълнение на ОУПО
Ивайловград.
8.3.4.6.

Спорт и атракции

Спортни съоръжения и имоти с предназначение за спорт и атракции има в следните
населени места: с.Славеево, с.Плевун и гр.Ивайловград. Това предназначение е определено с
Подробен устройствен план – ПУП-ПРЗ за града и съответно с Кадастрални регулационни
планове за другите населени места.
Към съоръженията за спорт се включват и училищните дворове. Спортната база в
общината е недостатъчна. Съществуващите обекти не се поддържат и са в незадоволително
състояние. Общината е собственик на следните обекти:
Спортен комплекс в град Ивайловград. Застроена площ в размер на 34 декара.
Обособените части за обслужващи и спомагателни дейности от спортния обект са: футболно

Общ устройствен план на Община Ивайловград
игрище, писти и плувен басейн. Лошо състояние на базата е причина част от съоръженията да не
се ползват.
Физкултурен салон в град Ивайловград. Намира се в СОУ "Христо Ботев" Ивайловград. Сградният фонд отново е не добре поддържан и в незадоволително състояние.
На територията на общината съществуват и два имота с предназначение за спорт и
атракции, в които не са реализирани съоръжения:
Футболно игрище - квартал "Лъджа" и Физкултурно игрище, с. Плевун.
По данни на общинската администрация са разработени няколко проекта с предвиждания
за създаване на спортни съоръжения:
• спортна площадка за волейбол, баскетбол и хандбал в южната част на град
Ивайловград.
• изграждане на футболно игрище в с. Славеево.
Изводи:
-

Спортната инфраструктура не е добре развита на територията на общината.

-

Съществуващите спортни обекти и съоръжения са в незадоволително физическо
състояние, което ограничава достъпа до тази услуга.

-

Спортните съоръжения за концентрирани изцяло в общинския център и това създава
необходимост от нови такива поне във вторичните центрове – с.Свирачи, с.Плевун,
с.Железино и с.Белополци, и до известна степен в най-близкото населено място до
града – с.Славеево с цел от такива обекти да могат да се възползва по-голям дял от
населението на общината.

Дърводобивът в община Ивайловград възлиза на 35 000 куб. м. плътна лежаща маса, в
т.ч. 6000 куб. м. дърва за огрев на населението. Голяма част от дърводобива за изнася за пазара
в Гърция.
-

Селското стопанство е база на преработвателната индустрия и важна съставна част от
икономиката на общината. В общината са застъпени както растениевъдство, така и
животновъдство. Земеделските земи на територията на общината имат потенциал за развитие
като втори по-големина територии след горските масиви и са предпоставка за развитието на
общината.
Земеделието е най-добре развитият отрасъл в селата в община Ивайловград и осигурява
основното препитание на местното население, без да създава сериозни излишъци за пазара.
Растениевъдство
Растениевъдството е първият от двата основни подотрасли на земеделието в общината.
Земеделските територии заемат общо 278 169 дка (към 2011г.), обработваема земя - 108 336
дка. Произведената продукция е с високо качество благодарение на добрите почвеноклиматични условия и наличието на квалифицирани кадри.


Житни култури: Пшеница, ечемик, овес. Производството на зърно е за
задоволяване нуждите на животновъдството. Средният добив е 280 кг/дка.



Индустриални култури. Основна култура е тютюна. Отглежда се на площ от 3825
дка (към 2011г.). Най-много тютюн се отглежда в Ивайловград, Белополци, Кондово
и Железино. Тютюнът е култура осигуряваща поминък на голяма част от
населението в общината. Производството за общината за 2011 г. е от 580 тона
ориенталски тютюн. Отглеждането е на семеен акорд.



Зеленчукопроизводство. Отглеждат се пипер, домати, зеле, картофи.



Трайни насаждения. От овощните видове се отглеждат: череши (86 дка), орехи (500
дка), бадеми (1759 дка), смокини (50 дка).Обезлюдяването на района и дребния
размер на личните стопанства са основни причини площите на трайните
насаждения да не се увеличават. От южните култури интерес за жителите на
община Ивайловград представлява маслината. Така, че бъдещето на маслинови
насаждения за промишлени количества в пазарни условия все още предстои да
бъде проучен. Лозарство.. Отглеждат се общо 6 350 дка лозя, от тях: 5600 дка
винени и 750 дка десертни. Типично производство със сериозен потенциал е
винопроизводството. Наличните винарски изби в града са добре оборудвани
съгласно изискванията на ЕС и са локализирани в

8.3.5. Система труд – производствени и складови дейности. Обекти на концесия.


Първичен сектор
- Промишленост

С по-голямо значение в икономически аспект са източниците на нерудни изкопаеми. На
територията на община Ивайловград се намират доказани запаси на ценни находища на скалнооблицовачни и инертни материали - гнайс, мрамор, туфи, варовик. С най-добри качества се тези,
разположени на дълбочина 50-100 метра. Разработването на тези находища и намирането на
пазар за продукцията, ще окаже влияние върху икономическото развитие на общината. На
концесия се обработват залежи от 19 фирми, а проучвания в тази насока се извършват от 48
фирми, като 5 от тях работят и в двете направления.
Добивната промишленост е развита, но не с достатъчен капацитет, предвид това, че
общината има голям потенциал от залежи на скално-облицовъчни суровини.
-

Горско стопанство

Горският фонд в съществуващото състояние заема 523 160 дка (63,8 % от общата площ).
Горите в района на общината са в преобладаващата си част държавна собственост. Държавно
лесничейство Ивайловград управлява горите на територията на община Ивайловград.

Селско стопанство

Животновъдство
Животновъдството е другият основен подотрасъл на селското стопанство. Освен
суровинна база за преработващата индустрия, то е стратегическа опора на малките натурални и
полупазарни стопанства на територията на общината. През последните години,
животновъдството в общината бележи спад. Като цяло, животновъдството е далеч от
оптималния си капацитет и възможности. Преобладават дребните ферми, които не отговарят на
европейските изисквания и норми. Сериозен проблем е остарялата, амортизирана и на места

Общ устройствен план на Община Ивайловград
полуразрушена материално-техническа база и липсата на съвременно оборудване и условия за
развитие на качествено животновъдство.






Говедовъдство. Има само една фирма, която се занимава с отглеждането на
крави. Най-много отглеждат стопаните от селата Пашкул, Бубино, Глумово, Сив
кладенец. В общината се отглеждат: говеда (2547 бр.) , от които крави ( 1668 бр.). В
общината няма изграден приемателен пункт за изкупуване на мляко, осеменителен
пункт, отговарящи на изискванията на ЕС.
Овцевъдство. Съсредоточено е в селата: Конници, Железино, Бубино, Черни рид,
Костилково. Отглеждат се 7248 бр. овце.
Козевъдството е слабо развито. Общият брой кози в общината е 2186 бр. В
общината в частните стопанства се отглеждат птици, пуйки, зайци.
Пчеларството в общината е в обем 1732 бр. пчелни кошери. В общината няма
изградено предприятие за преработка и съхранение на пчелен мед и пчелни
продукти.

Изводи:



-

Липсата на фуражна база, незадоволителните добиви на фуражи, нископродуктивни
пасища и ливади, обуславят ниската ефективност на този отрасъл. Ресурс за
развитието

-

Селското стопанство е един от водещите приоритети за развитие в общината, като
втори приоритет се очертава дърводобива и дървообработването

-

Тенденциите са за 10 години напред да се запази количеството от 35 000 куб. м.
дърводобив. Перспективите са свързани с постигането на среден прираст на хектар 2 куб. м./год.

-

Потенциал за развитие на лозарството е създаване на десертни лозя, тъй като в
момента пазарът на десертно грозде в общината е слабо развит.

-

Има необходимост от предвиждане на производствен терен за изграждане на
предприятие за преработка и съхранение на пчелен мед и пчелни продукти, въпреки
че конкретното предназначение не е предмет на ОУПО.

Вторичен сектор – промишлено производство

Стопанският сектор на община Ивайловград се характеризира с криза в икономическото
развитие, изразяващо се в снижаване на икономическия потенциал и неблагоприятни структурни
промени. Тази криза е резултат от закриване на водещи отрасли и общото физическо изхабяване
на дълготрайните материални активи - оборудване, сгради. Отдалечеността на общината от
вътрешността на страната води до големи транспортни разходи, което оскъпява продукцията, а
това води до намаляване на търсенето.
Промишленото производство е концентрирано почти изключително в града. Проблем на
сектора са преобладаващия дял на дребните производители със заети - под 10 лица.
Промишленото производство е представено от отраслите на леката и добивната
промишленост, транспорта, складовата дейност и строителството.
• "Завод за крепителни детайли" АД - с основна дейност в производство на винтове
за дърво, федершайби, шпленти и др ;

• "Саксес Би Джи" ЕООД - производство на хартиени пликове, кутии и чанти;
• "Руже текстил" ЕООД - производството на трикотажно облекло.
Добре е развито и производството на хляб и тестени закуски. С тази дейност се занимават
както няколко частни фирми, така и РПК "Единство", чиято основна дейност е търговията.
Същата извършва и изкупуване на диворастящи плодове и билки.
Винопроизводството е представено от две фирми, които се стремят към затваряне на
цикъла "Лозарство - винопроизводство - винен и агро туризъм".
Съществуват множество имоти общинска и частна собственост, които са с
предназначение за производство или за стопански нужди, които не се използват и не
функционират като такива, като сградния фонд е в лошо състояние.
Изводи:
-

Промишленото производство е сравнително добре развито, като потенциал е
сградния фонд и имотите, които не се използват.

8.3.6. Туризъм
Туризмът е важен сектор, който се развива с бързи темпове на територията на общината.
Територията разполага с богато археологическо и културно наследство - оригинален фолклор и
етнография, изключително богатото биологично разнообразие, историческите забележителности
и екологичната й чистота, общината има отлични предпоставки за развитие на културен,
религиозен, воден, екологичен и ловен туризъм.
През последните години броят на местата и средствата за подслон в общината нараства,
като легловата база се увеличава, като в момента на територията на общината има 7 хотела и
една къща за гости. Това е резултат от частни инвестиции в развитието на хотелиерския и
ресторантьорски бизнес, който е концентриран в общинския център.
Обектите на културно-историческото наследство от национално значение са два.
Съществува и Туристически информационен център разположен в централната част на
град Ивайловград.
Изводи
- Голяма част от обектите на недвижимото културно наследство се намират на повече от
десет минути разстояние с моторно превозно средство от съществуващи хотели и къщи
за гости и Туристическия информационен център.
- Достъпността до обектите често се извършва чрез черни пътища или двулентови
общински пътища в с лошо състояние на пътната настилка.

8.4.

Техническа инфраструктура
8.4.1. Водоснабдяване и канализация

ОБЩА ЧАСТ
При изготвянето на настоящата разработка са използвани следните източници и
материали:


Предварителен регионален генерален план за ВиК ЕООД Хасково за периода 2014-2038
г.;



Данни за „В и К‖ мрежите, съоръженията и водоползването на територията на Община
Ивайловград, подадени от „В и К‖ ЕООД Хасково;

Общ устройствен план на Община Ивайловград




Таб. 13. Разпределение на населението в община Ивайловград

Прединвестиционни проучвания по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.‖,
Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни
води‖, по процедура с референтен №: BG161PO005/11/1.12/02/25 „Подобряване и
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и
10 000 е.ж.‖ с ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Ивайловград;
Демографските данни от НСИ за населените места, в т.ч. постоянно и временно
пребиваващо население, промишлените, комунално-битовите и селскостопански
предприятия.

Община

Ивайловград

Населено място
(Население)

51 (6 426)



Наредба № 4/01.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;



Наредба № 2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане
водоснабдителни системи (Обн., ДВ, бр. 34 от 19.04.2005);

на

Общ брой на
населението
в



Наредба № РД-02-20-8 за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни
системи – от 05.07.2013 год.;

обслужваната
територия



Наредба № 4/17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни
водопроводни и канализационни инсталации (Обн., ДВ, бр. 53 от 28.06.2005 и попр. бр.
56/2005 г.);

бр.








и

експлоатация

Населено място

Наредба №Із-1971 от 29.10.2009г. за строително – технически правила и норми за
осигуряване на безопасност при пожар;

Обслужвано от
„ВиК" ЕООД -

50 (2 687)

26 (5 732)

1 (3 739)

Хасково
(население)

Обслужвано
население

Покритие на
услугите

Подадена
вода

Бр.

%

м³/год

-

-

-

-

Белополци

298

-

0%

Белополяне

131

131

100%

9 765

Бели дол

Брой
партиди

140

Наредба №7 за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни
води, (обн. дв 96/1986);

Ботурче

8

-

0%

-

Брусино

3

-

0%

-

Наредба №6 от 9 ноември 2000г. за емисионни норми за допустимо съдържание на
вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (обн. ДВ бр.97
от 28 ноември 2000г.);

Бубино

9

-

0%

-

Бялградец

33

33

100%

1 973

Наредба №7 от 14 ноември 2000г. за условията и реда за заустване на производствени
отпадъчни води в канализационните системи на населените места (обн. ДВ бр.98 от 1
декември 2000г.);

Черни рид

29

-

0%

-

Черничино

19

19

100%

3 433

Чучулига

16

-

0%

-

Долно Луково

80

80

100%

9 817

Долноселци

2

-

0%

-

Драбишна

60

60

100%

5 200

Глумово

13

-

0%

-

Гнездаре

3

-

0%

-

Горно Луково

2

2

100%

130

19

Горноселци

14

14

100%

1 457

39

Горско

-

-

Гугутка

82

82

Хухла

33

-

Ивайловград

3 739

3 739

100%

334 920

1890

Камилски дол

65

65

100%

6 776

108

-

-

-

-

22

-

0%

-

Закон за опазване на околната среда (обн.,дв, бр.86 от 18 октомври 1991г., попр., бр.90 от
1991г., изм., бр.100 от 1992г., бр.31 и 63 от 1995г., бр.13 от 1997г., изм. и доп., бр.85 от
1997г., изм., бр.86 от 1997г., доп., бр.62 от 1998г., изм. и доп., бр.12 от 1999г., доп., бр.67
от 1999г., бр.26 от 2000г., изм., бр.27 от 2000г., изм. и доп., бр.28 от 2000г., бр. 1 от 2001г.);



Закон за водите (обн. дв 67/1999);



Закон за устройство на територията – в сила от 31.03.2001 год, (обн. ДВ. Бр. 1/02.01.2010
год., последно изменение и доп. Бр. 37/05.05.2006 год.);



Под 2000
жители
(население)

Таб.14. Водоснабдени селища от ВиК ЕООД Хасково

Спазени са изискванията на :



Над
2000
жители
(население)

Проспектни материали;

За община Ивайловград се наблюдава силно изразен демографски срив от последните
години, характерен за цялата страна. По официални данни на Националния Статистически
Институт (НСИ), населението на Община Ивайловград е 6 426 души. Населението на
гр.Ивайловград е 3 739души. Разпределението на населението в общината е както следва:

Карловско
Казак

100%
0%

21

43

93

75

4 501

77

-

Общ устройствен план на Община Ивайловград
Основни потребители на вода:

Кобилино

77

-

Кондово

122

122

Конници

89

-

0%

Костилково

5

-

0%

Ламбух

26

26

100%

2 846

46

Ленско

20

20

100%

1 059

14

Мандрица

52

52

100%

6 370

130

Меден бук

43

43

100%

3 703

41

Нова ливада

20

-

0%

-

Одринци

6

6

100%

868

39

Орешино

34

34

100%

5 481

61

Пашкул

5

-

0%

-

Пъстроок

16

16

100%

2 871

Планинец

53

-

0%

-

Пелевун

134

134

100%

9 150

124

Покрован

101

101

100%

7 770

127

Попско

47

47

100%

5 346

75

Розино

57

57

100%

1 528

22

Сборино

-

-

-

-

Сив кладенец

2

-

0%

-

Славеево

223

223

100%

16 580

Соколенци

4

-

0%

-

Свирачи

350

350

100%

23 315

Ветрушка

-

-

-

-

Вис

3

-

0%

-

Железари

39

39

100%

5 505

42

Железино

237

237

100%

9 320

110

0%

-

100%

-

Постоянно живеещи – 6 426 ж

-

-

Временно пребиваващи (вкл. туристи) - 299 бр. към края на прогнозния период

-

-

индустриални потребители:

6 900

56

Фибротекс‖ ООД - производство на чорапогащи, мъжки и дамски чорапи – 80 лица
заети в производството;



―Завод за крепителни детайли― АД – производство на винтове за метал, винтове за
дърво, федершайби , шпленти, осигурителни пръстени и други крепежни
материали - 50 лица заети в производството;



―Саксес Би Джи‖ - производство на луксозни пликове, папки, кутии, чанти и др., като
заетите лица в производството са около 130 души



―Атлантис Русос ‖ - производство на дамски трикотаж – 180 заети лица.



"БУЛГНАЙС" - ООД, ― Гнайс‖ ООД, "Пътстройинженеринг" АД - Кърджали, ―Аида
лес‖ АД, "Румба" ЕООД и множество частни фирми - обрязване на гнайс и мрамор,
като броя на хората заети в този производствен процес е около 250 - 300 човека.



"Винивел" ООД, собственик на Винарска изба – Ивайловград



РПК ―Единство‖, която се занимава с търговия, с производство на хляб и закуски, с
изкупуване на селскостопанска продукция и билки и множество частни фирми.

24

97

183

-

Магазини – 85 бр.

-

Заведения – 22 бр. с 696 места;

-

Места за настаняване – 11 бр. с 260 места

-

В сферата на образованието и здравеопазването работят общо около 120 човека, като
само около 20 от тях в здравни заведения и аптеки.

-

Заетите в администрацията са 195 човека.

В краткосрочната, средносрочната и дългосрочна програма на генералните планове за
развитие на „В и К‖ ЕООД Хасково са отразени заложените средства за обекти, предвидени за
обновяване и развитие на „В и К‖ сектора за община Ивайловград.
8.4.1.1. ЧАСТ ВОДОСНАБДЯВАНЕ

От горната таблица е видно следното:


Водоснабдени селища: 26 броя в т.ч. с 24 бр. помпени станции, без водопровод – 24 броя;



Водоснабдени жилища: 2882 бр. Без водопровод: 310 бр. жилища, от тях в града 1 бр., в
селата 309 бр.;



Частично водоснабдени с местни водоизточникци са 4 села - с. Белополци, с. Ботурче, с.
Долноселци и с. Кобилино;



Неводоснабдени са 19 села : Брусино, Бубино, Ветрушка, Вис, Глумово, Гнездари, Горско,
Казак, Карловско, Конници, Костилково, Нова ливада, Пашкул, Планинец, Сив кладенец,
Соколенци, Хухла, Черни рид, Чучулига.
Населените места са разпръснати и отдалечени едно от друго.



Съществуващо положение
Осигуряването на питейна вода за населените места в Община Ивайловград е
предимно от подземни водоизточници в терасата на р. Арда, като само незначителна част от тях
имат разрешителни за водоползване. Наличния потенциал на подземните водни ресурси е
достатъчен да покрие всичките питейни, битови и други нужди. Не се налага режим на
водоподаването. Промишлените предприятия на територията на общината изполват вода
предимно за питейно-битови нужди и не ползват вода за производствени нужди.
Водоснабдяването е предимно помпажно, като водата се съхранява в напорни
резервоари. Гравитачно се водоснабдява само с. Железари. Наложително е да се осигури
водоснабдяване за с. Белополци.
Качествата на подавана вода отговарят на изискванията на „Вода за пиене‖. От
всичките 30бр. пункта за вземане на проби до момента няма отклонения на показателите. За
Община Ивайловград няма изградена нито една пречиствателна станция за питейни води, тъй
като не е необходимо. Обеззаразяване на водата се осъществява чрез хлориране в
черпателните резервоари на помпените станции или в напорните резервоари. Съществуват и

Общ устройствен план на Община Ивайловград
случаи, при които дозаторните помпи са монтирани на напорните тръбопроводи на помпените
станции.
Таб.15. Водоизточниците за Община Ивайловград са дадени в следната таблица:
Собственик

Водосн. система

Населено
място

1

2

3

„В и К‖ ЕООД

Славеево

Ивайловград

Тр.

Ш.

Каптаж

Дренаж

Дебит

кл.

кл.

бр.

бр.

л/с

бр.

бр.

4

5

6

3

7

Драбишна
Горноселци

Горноселци

„В и К‖ ЕООД

Гугутка

Гугутка

1

0,08

1

0,22

1

0,53

Бял Градец
„В и К‖ ЕООД

Долно Луково

Долно Луково
Горно Луково

„В и К‖ ЕООД

Камилски дол

Камилски дол

„В и К‖ ЕООД

Мандрица

Мандрица

„В и К‖ ЕООД

Меден бук

Меден бук

1

0,14

„В и К‖ ЕООД

Одринци

Одринци

2

6,30

1
1

0,29
1,25

Бяло поляне
Орещино
Свирачи
„В и К‖ ЕООД

Пелевун

Пелевун

1

5,34

Железино
Кондово

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

населено
място

Покрован

1

8

Ивайловград
Бело поляне
Бял градец
Горно Луково
Горноселци
Гугутка
Долно Луково
Драбишна
Железари
Железино
Камилски дол
Кондово
Ламбух
Ленско
Мандрица
Меден бук
Одринци
Орешино
Пелевун
Покрован
Попско
Пъстроок
Розино
Свирачи
Славеево
Черничино
общо :

Население
(бр.)

Подадена
вода ( м³ )

фактурирана
вода ( м³ )

4,420
194
47
6
28
119
128
100
58
283
109
134
32
31
84
58
20
77
223
187
80
40
72
451
274
38
7,293

334,920
9,765
1,973
130
1,457
4,501
9,817
5,200
5,505
9,320
6,776
6,900
2,846
1,059
6,370
3,703
868
5,481
9,150
7,770
5,346
2,871
1,528
23,315
16,580
3,433
486,584

167,525
5,299
1,104
71
656
2,411
3,410
2,781
3,221
4,870
2,432
3,532
750
526
3,138
1,994
429
2,518
4,682
4,462
3,183
507
825
13,679
8,845
643
243,493

Пъстроок
Покрован

1
21

0,06
0

27,985

2011г.

Ленско
„В и К‖ ЕООД

Ивайловград

Таб.16. Водопотребление на населените места в общ.Ивайловград 2011-2013г.

8
12,88

Манастира

Общо

№

Славеево
„В и К‖ ЕООД

„В и К‖ ЕООД

Загуби
%
49.98
45.73
44.04
45.55
54.98
46.43
65.26
46.52
41.49
47.75
64.11
48.81
73.65
50.33
50.74
46.15
50.58
54.06
48.83
42.57
40.46
82.34
46.01
41.33
46.65
81.27
50.06

Водопотребление
л/жит/ден
103.84
74.83
64.35
32.42
64.19
55.51
72.99
76.19
152.15
47.15
61.13
72.21
64.21
46.49
102.35
94.19
58.77
89.59
57.52
65.37
109.01
34.73
31.39
83.1
88.44
46.36
91.47

2012г.
7

0,25

„В и К‖ ЕООД

Попско - 1

Попско

1

0,125

„В и К‖ ЕООД

Розино

Розино

1

0,06

„В и К‖ ЕООД

Черничино

Черничино

1

0,2

„В и К‖ ЕООД

Ламбух

Ламбух

1

0,04

„В и К‖ ЕООД

Драбишна

Драбишна

1

0,06

„В и К‖ ЕООД

Железари

Железари

2

0,04

„В и К‖ ЕООД

Св. Илия

Ивайловград

2

0,06

„В и К‖ ЕООД

Вриш

Ивайловград

1

0,06

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

населено
място
Ивайловград
Бело поляне
Бял градец
Горно Луково
Горноселци
Гугутка
Долно Луково
Драбишна
Железари

Население
(бр.)

Подадена
вода ( м³ )

фактурирана
вода ( м³ )

3615
125
42
6
10
73
68
57
39

326525
11110
1652
314
1187
3877
7261
4180
6975

166990
5708
1135
167
593
2710
3879
2270
4001

Загуби
%
48.85
48.62
31.30
46.85
55.04
30.1
46.58
45.69
42.64

Водопотребление
л/жит/ден
126.56
125.11
74.04
76.26
162.47
101.71
156.29
109.11
281.07
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Железино
Камилски дол
Кондово
Ламбух
Ленско
Мандрица
Меден бук
Одринци
Орешино
Пелевун
Покрован
Попско
Пъстроок
Розино
Свирачи
Славеево
Черничино
общо :
населено
място
Ивайловград
Белополяне
Бялградец
Горно Луково
Горноселци
Гугутка
Долно Луково
Драбишна
Железари
Железино
Камилски дол
Кондово
Ламбух
Ленско
Мандрица
Меден бук
Одринци
Орешино
Плевун
Покрован
Попско
Пъстроок
Розино
Свирачи
Славеево
Черничино
общо :

240
50
104
11
20
39
48
4
33
115
95
31
20
47
302
224
17
5435

9385
4720
8177
1701
941
4690
3645
650
4626
8551
8000
3535
900
1696
27237
14275
1238
467048.2
2013г.

4749
2441
4161
887
523
2427
2030
358
2173
4378
4389
1944
463
923
13907
7481
644
241331

Население
(бр.)

Подадена
вода ( м³ )

фактурирана
вода ( м³ )

3570
122
42
2
10
69
67
55
38
238
49
101
11
18
36
47
4
32
111
93
31
20
48
294
222
14
5344

284715
9690
1632
481
1619
4995
6745
6585
4545
10862
4473
7369
1564
850
4953
2978
602
3858
9025
5210
3253
673
1795
25675
14665
1524
420336

148381
5025
1039
262
835
3143
3532
3702
2648
5605
2339
3815
816
460
2564
1751
332
2056
4663
2766
1707
348
963
13270
7657
824
220503

49.40
48.28
49.11
47.85
44.42
48.25
44.31
44.92
53.03
48.8
45.14
45.01
48.56
45.58
48.94
47.59
47.98
48.41
Загуби
%
47.88
48.14
36.34
45.56
48.42
37.08
47.64
43.78
41.74
48.40
47.71
48.23
47.83
45.88
48.23
41.20
44.85
46.71
48.33
46.91
47.53
48.29
46.35
48.32
47.79
45.93
47.60

54.21
133.75
109.62
220.92
71.64
170.50
115.87
245.21
180.41
104.30
126.58
171.81
63.42
53.80
126.16
91.50
103.79
117.37
Водопотребление
л/жит/ден
113.87
112.85
67.78
358.90
228.77
124.80
144.43
184.41
190.92
64.52
130.78
103.49
203.24
70.02
195.13
102.07
227.40
176.03
115.09
81.48
150.86
47.67
54.97
123.66
94.50
161.25
113.05

От приложените таблици може да се направи следното заключение: осреднената
водоснабдителна норма за битови нужди за последните 3 години е 107,30 л/ж/д, която се
доближава до препоръчителната водоснабдителна норма от 120,00 л/ж/д. В тази норма влизат и
разходите за питейно-битови
нужди за промишлеността. Реализираните загуби във
водоснабдителната система на Община Ивайловград са от порядъка на 50%.
Мрежата в обособената територия е строена основно в периода от 40-те до 80- те
години на миналия век. Изпълнена е предимно от етернитови тръби – 76%, стоманени тръби –
20%, поцинковани тръби 1% и ПЕВП тръби – 3%. Тя е с отдавна изтекъл експлоатационен
период, силно амортизирана и поради тази причина течовете и авариите са често явление, което
допринася за високите загуби на вода. Освен това измервателните устройства на
водоизточниците и водомерите на потребителите в голямата си част също са амортизирани, с
изтекъл срок на годност или липсват. Наличието на течове по водоснабдителната мрежа и
етернитовите тръби, които са канцерогенни, създават реална заплаха за здравето на хората По
данни на „Водоснабдяване и канализация‖ ЕООД, гр. Хасково водоснабдителната система в
Община Ивайловград е амортизирана на 100% от общата дължина на водопроводната мрежа.
Водопроводната мрежа се нуждае от тотална реконструкция и строителство на всички
водоснабдителни мрежи в гореописаните селища, заедно с подмяната на сградните
водопроводни отклонения.
Довеждащите магистрални водопроводи нямат учредени сервитути, попадат в горски
фонд, земеделски земи, които вече са частна собственост. По време на строителството им
терените са били държавни или общински и трасетата са определяни изключително по
технически и строителни съображения. Това създава затруднения при експлоатацията и
ограничава достъпа до тях при отстраняване на аварии, също така са предмет и на
неконтролирано недоброжелателно въздействие. Освен това те са изградени предимно от
етернитови тръби, амортизирани, опасни и с много аварии по трасетата.
Най-често авариращите външни водопроводи са дадени в следната таблица:
Таб.17. Най.често авариращи външни водопроводи
Наименование
От напорен
водопровод
ПС"Славеево" до водоем
Ивайловград
Външен
водопровод с.Мандрица
Външен
водопровод с.Бело
поляне
Външен
водопровод с.Гугутка
Външен
водопровод с.Попско

Материал/ди
аметър
Ст 350

Дължина
2 750

Е 100

525

Е 100

1 200

Е 80

300

Е 80

500

На водоизточниците, резервоарите и помпените станции създадените санитарноохранителни зони не са учредени съгласно Наредба 3 от 16.10.2000 г. Също така те не са в
добро състояние - част от СОЗ са без огради и информационни табели. Това създава опасност
от замърсяване на водите и заразяване на водоползвателите.
Напорните резервоари са с нарушена конструкция (пукнатини и течове), спирателните
кранове, тръбни разводки и арматури са корозирали и се създават условия за течове и аварии.
Съществуващите напорни резервоари са проектирани и изградени по стари нормативни
изисквания и макар, че регулиращите обеми са достатъчни за осигуряване на необходимите
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водни количества за питейно-битови нужди, те не отговарят на съвременните изисквания за
задължително съхранение на противопожарен запас. Помпените станции са също морално и
физически остарели. Необходима е рехабилитация на сградния фонд, подмяна на корозирали
метални елементи и арматури – спирателни кранове, възвратни клапи, помпени агрегати.
Помпените агрегати са стари, трудно се поддържат и ремонтират, тъй като на пазара не се
поддържат резервни части за стари модели. Освен това те са и по-енергоемки от съвременните
помпи, които имат същите хидравлични параметри.
Друга важна предпоставка за чести аварии е наличието на висок свободен напор в
ниските части на населените места. Когато са проектирани и изграждани водоснабдителните
системи нормативно определения минимален свободен напор е бил 8 атм. Към настоящия
момент той е определен на 6 атм. Необходимо е да се направи индивидуално обследване и да
се предприемат мерки за снижаване на свободния напор и зониране на водоснабдителните
системи посредством облекчителни шахти или редуктори на налягане.
Препоръки
1. Водоизточници
Да се направят постъпки към учредяване и изграждане на санитарно-охранителни зони.
Това да става на база разработени и одобрени проекти. Не е необходимо за водоснабдените
селища на този етап да се търсят и изграждат нови водоизточници. За неводоснабдените
населени места да се потърсят начини за осигуряване на вода за питейно-битови нужди, като се
определят приоритетните селища. Като най-наложителни са селата с над 50 постоянно
пребиваващи жители – с.Белополци, с. Кобилино, с.Конници, с. Планинец.
Обеззаразяването на водите с хлор да се извършва при спазване изискванията за
безопасност на труда. Да се предвидят системи за сигнализиране и автоматизирано
дезактивиране на пропуските в резултат от евентуално нарушаване плътността на връзките по
линията за подаване на хлор.
Да се подменят разходомерите там, където е необходимо.
2.Помпени станции
Необходимо е по-добро поддържане на стоманените тръбни системи в машинните зали и
шахтите. Да се предвидят мероприятия за саниране на сградния фонд и поетапна подмяна на
помпените агрегати с нови, надеждни и икономични в енергийно отношение. Учредяване и
поддръжка на санитарно-охранителните зони.
3.Напорни резервоари
Водоемите се нуждаят от по-добра текуща поддръжка - борба с външната корозия по
тръби и арматури, подмяна на стари СК, тръби, парапети, стълби, саниране против течове,
Учредяване и поддръжка на санитарно-охранителните зони.
Необходимо е приоритетно и успоредно с реконструкцията на уличната водопроводна
мрежа да се изградят нови дублиращи водоеми, съхраняващи противопожарен резерв, съгл.
изискванията на чл.171 табл.15 от Наредба №Із-1971 от 29.10.2009г. за строително – технически
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. За населените места, в чиито
напорни резервоари съществува възможност за съхраняване на противопожарен резерв могат
само да се оборудват с устройства, даващи възможност за осигуряване на неприкосновения
запас. Необходимия резервиран обем за противопожарни нужди за населени места с население
до 5000ж е 54м³. Избора на дублиращ водоем дава възможност строителството да се извършва
без спиране на водоподаването към населените места. Да се предвиди автоматика за отваряне
на сприрателната арматура в условия на пожар.
4.Магистрални водопроводи
Да се пристъпи към учредяване на сервитути. Необходимо е да се направи разчет на
необходимите инвестиции, да се осигури финансиране и работни одобрени проекти за започване
на планова и поетапна подмяна на магистралните водопроводи, даващи най-чести аварии.

5.Разпределителна водопроводна мрежа
Необходимо е да се направи разчет на необходимите инвестиции, да се осигури
финансиране и работни одобрени проекти за започване на планова и поетапна подмяна на
уличната водопроводна мрежа в населените места, като се започне от участъците, даващи найчести аварии. Основно това са главните водопроводни клонове. Така ще се намалят загубите на
вода до препоръчителните 10-20% и под тях. При изготвянето на проектната документация да се
работи с водоснабдителна норма 120 л/ж./д. Успоредно с уличните водопроводи да се подменят
и сградните водопроводни отклонения и монаж на водомерни възли. При оразмеряването на
мрежата да се има в предвид и противопожарното водно количество от 5 л/с. Да се предвидят
ПХ 70/80. Да се предвидят регулиращи напора съоръжения на местата, където е необходимо.
Наложително е да се изгради водопроводна мрежа за селата с над 50 постоянно
пребиваващи жители – с.Белополци, с. Кобилино, с.Конници, с. Планинец.
Като цяло намаляването на загубите по водопроводната мрежа и подмяната на помпените
агрегати с нисък раход на електроенергия ще доведе до намаляване на цената на добиваната
вода.
Всички дейности да се извършват на база одобрена проектна документация,
съотвестваща на действащата нормативна уредба.
При евентуално развитие в бъдеще на производства, изискващи вода за технологични
нужди със занижени качества е необходимо да се предприемат мерки инвеститорите да ползват
собствени водоизточници за промишлени цели.
8.4.1.2. ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ
Съществуващо положение
На територията на общ.Ивайловград няма изградени канализационни помпени станции и
пречиствателни станции за отпадъчни води.
Развита канализационна мрежа има само в град Ивайловград, която обслужва 60 % от
населението на общината. От „В и К‖ ЕООД Хасково се обслужва само 32% (по данни от
дружеството). Явно има строени канализационни клонове по стопански начин, които не се
стопанисват и не се водят официално към активите на оператора. Частична канализиция има в
други 11 населени места в общината, но тя също не се стопанисва от „В и К‖ ЕООД Хасково и не
се води официално в активите на дружеството. Всички битово-фекални отпадни води се оттичат
или в стари септични ями или попвни кладенци, или в реките и деретата на общината и се
заустват без пречистване, а река Арда се явява техен приемник.
От началото на 2012 г. Община Ивайловград има изготвено прединвестиционно
проучване за кандидатстване за финансиране по процедура BG161PO005/11/1.12/02/25
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации
между 2 000 и 10 000 е.ж.‖. Към момента проекта не е влязъл в звеното за оценка към МОСВ и
съответно няма подписан договор за финансиране.
В ПИП е разгледано състоянието на ВиК мрежата към настоящият момент, перспективите
за развитие на населеното място; определен е точният брой на еквивалентните жители (е.ж.) на
проучваната агломерация; капацитетът на пречиствателната станция към момента на
проектиране и към края на проектния експлоатационен период; място на площадката на ПСОВ;
инвестиционните намерения за водопроводната и канализационни мрежи; предложени са
варианти за вида и материала на новопроектираната канализационната мрежа, както и
алтернативи по отношение на площадките за разполагане на ПСОВ, по отношение на
предлаганите технологии за пречистване на водите и третиране на формираните утайки за
експлоатационен период на ПСОВ до 2042г. и друга необходима информация за пълнотата на
проучването.
Съществуващата канализация в гр. Ивайловград е смесена, като само главния клон,
отвеждащ отпадните води от централната част на града, е изпълняван след 1990 год. Основния
колектор е от бетон, диаметърът на тръбата е 1000 мм. Той е предвиден да бъде използван като
довеждащ колектор до бъдещата пречиствателна станция за отпадни води, като в частта си от
сегашното заустване до ПСОВ ще бъде доизграден (след като се уточни мястото, където тя ще
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бъде разположена). Към момента канализацията на гр. Ивайловград зауства в р. Вришка (Вриш
дере), която е десен приток на р. Арда. Поради благоприятното географското разположение р.
Вришка е избрана за приемник и бъдещите пречистени отпадъчни води от гр. Ивайловград.
Река Арда е категоризирана като приемник IIІ категория съгласно ЗАПОВЕД № РД –
272/03.05.2001г. за категоризация на повърхностните води във водните обекти или в части от тях.
Съгласно Приложението към Заповед № РД-970/28.07.2003г. за определяне на
чувствителните зони във водните обекти, поречието на р. Арда от вливането на р. Черна до
вливането на р. Крумовица е определена като чувствителна зона. Река Вришка се влива в р.
Арда след участъка, определен като чувствителна зона – след вливането на р. Крумовица до
границата.
По данни от това прединвестиционно проучване след 1990 г. са изграждани
канализационни колектори в гр. Ивайловград с обща дължина около 1,40 км. Останалата част,
която е налична към момента, е строена преди 1910 г. от населяващото тогава тези земи изцяло
гръцко население. Тази канализация е от керамични тръби, а шахтите за ревизия са зидани.
Данни за наличието на зидана канализация имаме за клонове отводняващи райони в
централната част на града, а именно: 50/60 – по ул. „Св. св. Кирил и Методий‖, 50/60 – по ул.
„Георги Димитров‖ и частично по ул. „Иван Вазов‖ с обща дължина 1050 м. В по-голямата си част
тези канализационни клонове са обрушени, а на места и частично разрушени, затова и
непрекъснато търпят реконструкции. Това води до неефективно използване на канализацията и
оскъпяване на експлоатацията.
Предвидени са за изграждане нови канализационни клонове, привързани към
съществуващата канализация. По улиците, където ще бъде изграждана нова канализация е
предвидена и подмяна на съществуващите водопроводи с ПЕВП тръби , в т.ч. и за СВО.
Определеното с ПИП отпадъчно водно количество в сухо време от населеното място
възлиза на 499м3/д. за периода на проектиране.
Приета интензивност на оразмерителния дъжд за втора зона –281л/с/ха, препълване
веднъж на две години.
Материал за изграждане - за СКО - PVC дебелостенно, за улична канализация –
Полипропиленови, оребрени тръби.
Наличните производства не генерират производствени отпадъчни води със замърсявания,
различни от биологичните. Прието е, че тези води са замърсени на 1/3от битовите по БПК. До
момента няма изградени локални пречиствателни съоръжения.
Наред с битовите отпадъчни водни количества от населението (вкл. временно
пребиваващи) и битови и производствени отпадъчни води от промишлените предприятия в
изградените канализационни системи се провеждат и дренажни води, инфилтрирали през
неплътни тръбни връзки. Възможно е проникване на инфилтрат и през ревизионните шахти.
Към настоящия момент „В и К‖ операторът извършва само аварийно почистване на
канализационната мрежа и отстраняване на запушвания. Не се извършва поддръжка и
инспекция на канализацията посредством видеонаблюдение или симулационни изследвания
относно хидравличния капацитет на съществуващата канализационна мрежа при характерни
хидравлични натоварвания чрез използване на програмни продукти.
Обобщение на основните недостатъци
 Недостатъчна изграденост на канализационни системи и пречиствателни
съоръжения, което води до замърсяване на околната среда.
 Стари мрежи, които водят до чести аварии, неплътност на системите и поводи за
инфилтрация на подпочвени води, както и на ексфилтрация обратно в почвата
 Канализационните системи са почти без никакъв надзор, поддръжка и
експлоатация – не се провежда необходимото периодично почистване на канализацията, водещо
до затлачени дъждоприемни шахти и канали, поради което те не могат да функционират
пълноценно. При това положение е невъзможно да се осъществи оглед с камера за
установяване на вътрешното състояние на каналите и тръбите, включванията на сградните
канализационни отклонения, наличие на инфилтрация от подпочвени води или неизправни
водопроводи.
 Нужно е да се подобрят съоръженията за предпазване от външни води.

Препоръки
1.
Необходимостта от реконструкция и основно ново строителство на канализационни
мрежи, както в гр. Ивайловград, така и във всички населени места в общината е повече от
наложителна. Това трябва да става на база одобрени проектни разработки.
2.
При изграждане на канализационната мрежа да бъдат използвани най-новите и
надеждни методи на строителство и да се вложат качествени материали, което да изключва и
възможността за проникване на инфилтрат в канализационните тръби.
3.
За населени места с по-малко от 2 000 жители, несвързани към агломерация с
повече от 2 000 жители и с процент население, свързано към канализационна система по-малък
от 90%, трябва да бъде предложено Проучване на санитарните канализационни зони в рамките
на краткосрочните инвестиционни програми. Това проучване ще определи общата канализация,
малка колекторна канализация, автономна канализация или други системи за пречистване на
отпадъчните води за проучваните населени места. Прилагането на решенията, представени в
Проучването на санитарните канализационни зони може да бъде предложено в средносрочните
и дългосрочни инвестиционни програми.
4.
Не може да се предложи обособяване на група от населени места в агломерации
над 2000 ЕЖ, поради силно разпръснатото им разположение. Населените места са с малко
насаление, релефът на региона е хълмист и е невъзможно да се постигне обединяване и
гравитачно/помпажно отвеждане на отпадъчните води. В тази категория попадат всички села в
Община Ивайловград с общо население 2 687души. За тези населени места подходящи начини
на пречистване на отпадъчните фекално-битови води могат да бъдат басейнови системи,
аерирани лагуни, капещи биофилтри и други решения по преценка на проектантите.
5.
Необходимо е разработването на ПУП – ПЗ за избраната площадка за изграждане
на ПСОВ гр. Ивайловград, както и на бъдещите места за пречиствателни станции и съоръжения
на останалите селища.
6.
По време на изграждане на ПСОВ, Община Ивайловград трябва да възложи
разработването на Програма за управление на утайките от ПСОВ, която да стане неразделна
част от Програмата за управление на отпадъците от общината - компонент от програмата за
опазване на околната среда. В програмата за управление на утайките да бъдат направени
детайлни проучвания за възможностите на региона за оползотворяване на утайките. Анализът на
съществуващото състояние по управление на утайките и идентифицирането на проблемите да
бъдат база за определяне на целите в Програмата и свързаните с тях мерки в Плана за
действие, който ще бъде залегнал в Програмата. В него за всяка от посочените мерки следва да
бъдат определени отговорните институции и необходимите финансови средства за
обезпечаване на прилагане на програмата за периода на действието й.
Разширяването на канализационната мрежа и изграждането на пречиствателни станции и
съоръжения ще елиминира замърсяването на повърхностните и подпочвените води, причинено
от ифилтрация от септични резервоари, нерегламентирано заустване на отпадъчни води във
водоприемниците или аварийни разливи, ще се ограничат условията за създаване на свлачищни
процеси.
8.4.1.3. ЧАСТ ОТВЕЖДАНЕ НА АТМОСФЕРНИ ВОДИ
Основните приемници на атмосферните води са съществуващите дерета, оформящи
естествените водосборни области. Най-интензивните валежи, имащи отношение към
оразмерителната проводимост на деретата и каналите, са дъждовете през пролетта и лятото. За
отвеждането им се залага на решения, подчинени на природните закони и не изискващи
експлоатационни енергийни разходи. Това налага задължителни мероприятия за поддръжка,
които да се извършват поне два пъти годишно. Описаните предложения не засягат
задължително необходимите мероприятия по овладяване и отвеждане на стихийните води от
интензивни валежи.
Преобладаващо деретата са сухи без постоянен естествен отток. Тези, които преминават
през населените места частично са облицовани и коригирани, но не по цялата си дължина. В
периферните зони деретата са основно със земен профил. Деретата са важен елемент, както на

Общ устройствен план на Община Ивайловград
инфраструктурата, така и на зелената среда. Необходимо е да се изготви стратегия за
поддържане на деретата, съобразени с всички заинтересовани страни. Добрата проводимост е
от изключителна важност за провеждане на бедствени валежи и може да се осигури с
увеличаване обхвата на облицованите участъци, редовното им почистване и поддържане,
включително и растителността в необлицованите участъци. Това предполага, че собствеността
на деретата не може да бъде частна, каквито случаи вече се наблюдават на територията на
страната, включително и застрояване, в резултат на реституционни процеси.
Най-сериозният проблем е със замърсяването, което отводнителните съоръжения
формират при сух отток. Когато няма валежи те провеждат значителни количества вода, която е
чувствително замърсена, тъй като заедно с постоянния отток на подпочвени води се примесват и
битови отпадни води от неконтролирани зауствания на обекти в градската част. Преди вземане
на окончателни решения, следва да се проследят източниците на замърсяване и да се задължат
за превключване към битовата канализационна мрежа на селищата. Едва след това да се
изследва оттока и да се разработи отвеждането му. Една от възможностите е, част от този
постоянен отток след елементарно утаяване да се използва за поливане на насажденията с
отделна оросителна система. Положителният ефект ще има две основни измерения –
осигуряване на вода за поливане с ниска себестойност и значително намаляване на сухия отток
към водоприемниците.
Общата идея на настоящата разработка е, че замърсяванията с битови води и отпадъци
във водоприемниците трябва да се ликвидират при източнците, а не да се приемат за даденост.
Това би решило проблема с наводненията на населените места с минимални средства. За тази
кауза следва да се ангажират Общината, ―В и К‖ ЕООД, ХЕИ и РИОСВ с всички техни
правомощия за контрол и санкции.

територията, Наредбата за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;
чл. 83, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, чл.89 от ЗЕ, както и с други наредби, разпореждания на компетентни
органи и българските стандарти, отнасящи се до електроразпределителната мрежа и
присъединени към нея потребители и производители на електрическа енергия
Проектната степен на сигурност е предпоставка за съответно ниво на непрекъснатост на
снабдяването с електрическа енергия, характеризирана в условия на експлоатация с
количествени показатели. Схемата на електрозахранване е избрана в съответствие с
категорията на потребителите по осигуреност на електроснабдяването, съгласно нормата на
НУЕУЕЛ – 2004 г. и на настоящият етап не търпи изменение.
Община

Ивайловград

се

намира

в Южна

България и

е

една

от

съставните общини на Област Хасково. Общината има 50 населени места с общо население
6

426

жители

(01.02.11

г.), НСИ.

По

административно-териториално

деление

Община

Ивайловград попада в Област Хасково. Географското й разположение я характеризира като
важен европейски и републикански транспортен кръстопът на два от преминаващите през
България основни „Евро-азиатски" инфраструктурни коридори - ЕК №10 - „Лондон - Калкута" и ЕК
№ 8 - „Пътят на коприната - Бриндизи - Пекин". Тези транспортни коридори преминават

8.4.2. Електроснабдяване и телекомуникации
Целта на електро-разработката към настоящият общ устройствен план е да даде насоката
за развитие и необходимата мощност за захранване на електро-консуматорите в Община
Ивайлоград в хоризонт 2030 година, в настоящите условия или при възникване на

надлъжно през страната и са изключително важни за България и Европа.
В геополитически план област Хасково се намира на прехода между Европейския съюз и
Р.Турция.
Това геополитическо положение оказва благоприятно влияние върху транспортната и

инвестиционна инициатива.

съобщителна инфраструктура.
При разработване на проекта са вземи под внимание изикванията на следните
нормативни документи:

На територията на общината няма предприятия от основните отрасли на икономиката.

1. Закон за енергетиката, от 05.07.2013 г.;
2.

Основният поминък на населението е земеделие и животновъдство

Община Ивайловград е традиционно селскостопанска община.

Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата – 2012
Промишленото производство е представено от отраслите на леката и добивната

г.
3. Закон за устройство на територията, с всичките му изменения

промишленост, транспорта, складовата дейност и строителството. Добре е развито и

4. Наредба No3/2004 г. За устройство на електрическите уредби и ел.проводните линии (ДВ

производството на хляб и тестени закуски. Винопроизводството е представено от две фирми,
които се стремят към затваряне на цикъла "Лозарство - винопроизводство - винен и агро

бр.90 и 91/2004г.) с всичките й изменения
5. Наредба N1/27.05.2010г.за проектиране, изграждане и поддържане на електрическите уредби

територията на община Ивайловград се намират доказани запаси на изключително ценни

за ниско напрежение в сгради
6. Наредба No4/09.06.2004 г. За техническа експлоатация на енегргообзавеждането (ДВ бр.111

находища на скално-облицовачни и инертни материали - гнайс, мрамор, туфи, варовик.
Отдалечеността на общината от вътрешността на страната води до големи транспортни разходи,

от 2004г.)
Проектирането

туризъм". С по-голямо значение в икономически аспект са източниците на нерудни изкопаеми. На

на

ОУПО

на

община

Ивайловград,

като

елемент

на

електроразпределителната мрежа се осъществява в съответствие със Закона за устройство на

което оскъпява продукцията, а това води до намаляване на търсенето.

Общ устройствен план на Община Ивайловград
Земеделието, като "натурално стопанство", е основен източник на доходи в селата на

ЕС) и „Електроенергиен системен оператор‖ ЕАД, Мрежови експлоатационен подрайон -

общината, т.е.развита е т.н. "неформална икономика", която осигурява основно препитанието на

Ивайловград До 2004 г. част от електроснабдяването в областта се е осъществявало от

местното население, без да създава сериозни излишъци за пазара

„Електроразпределение - Пловдив‖, което от месец януари 2005 г. става собственост на „ЕВН
Bulgaria‖ ЕАД, дъщерно дружество на австрийското EVN AG. От месец октомври 2006 г. ЕРП

Туризмът е важен сектор, който се развива с бързи темпове през последните години. Със

Пловдив се преименува на „ЕВН България Електроразпределение‖ АД.

забележителното си археологично и културно наследство, оригинален фолклор и етнография,
изключително

богатото

биологично

разнообразие,

историческите

забележителности

ЕВН ЕР извършва експлоатация на електроразпределителната мрежа, пренос и разпределение
и

екологичната й чистота, общината има отлични предпоставки за развитие на културен,
религиозен, воден, екологичен и ловен туризъм

на електрическа енергия с цел снабдяване на клиентите, а ЕВН ЕС доставя електрическа
енергия на своите клиенти от областта и свързаните с нея услуги.
ЕВН ЕР извършва доставка и продажба ел. енергия на потребителите, управление на

В Община Ивайловград няма болница и жителите й трябва да ходят до болницита в Хасково. На

разпределителната мрежа, поддържане на обектите и съоръженията в съответствие с

лице е едно заведение за доболчина помощ, находящ се в бившата болница.

перспективите за икономическо развитие, и прогнозите за изменение на електропотреблението в

Язовир „Ивайловград― е язовир в Източните Родопи по долното течение на река Арда преди
реката да напусне териториятя на България и да продължи в Република Гърция. Тук е изграден и
третият и последен ВЕЦ от водноелектрическата каскада „Арда―. Хидровъзел „Ивайловград― е
последното стъпало от енергийната каскада „Арда―. Разположен е на 10 км северозападно от гр.
Ивайловград. Основното му предназначение е добив на електроенергия.

област Хасково, поддържа и развива спомагателни мрежи, осигурява непрекъснатост на
електроснабдяването

и

качеството

на

подаваната

електроенергия,

извършва

и

някои

специфични услуги за потребителите.
Основен доставчик на електроенергия за общината е компанията „EVN‖ България АД.
Задачата на преносната система е да пренася енергията от производителите ТЕЦ и ВЕЦ до
градовете и след трансформиране на 20 киловолта да се продава на разпределител-ните

Численост и динамика на населението
Данните от текущата демографска статистика показват, че в община Ивайловград към

предприятия или на други консуматори.

2013 г. 6131 д., което е по-малко от броя на населението установен при преброяването на

Съгласно Стратегия „Европа 2020‖, която е приемник на Лисабонската стратегия на лице са три

населението през 2011 г. - 6343 д. Естественият прираст за периода 2007-2011 г. на населението

приоритета – интелигентен растеж (изграждане на икономика, основаваща се на знания и

на Общината е отрицателен, като бележи нарастване на стойностите през 2010 и 2011

иновации), устойчив растеж (насърчаване на по- екологична и по-конкурентноспособна

Основните тенденции в развитието на демографските процеси са сходни с националните като се

икономика с по-ефективно използване на ресурсите) и приобщаващ растеж (насърчаване на

очаква голямо намаление през идващите десетилетия. Преобладаваща е тенденцията към

икономика с високи нива на заетост, която да създава условия за социално и териториално

застаряване на населението и е сходна с отчетената в страната. Наблюдаваните тенденции

сближаване).

намират силно проявление в малките населени места, чиито спад на населението е по-високо от
средното

за

обособената

територия.

В

резултат

на

наблюдаваните

характеристики,

инвестиционната активност в по-малките населени места е незначителна, доходите на
населението са по-ниски, а нивата на безработица – по-високи.
Прогнозите, на базата на които се разработва и самият проект на ОУП на община
Ивайловград са съобразени с прогнозния срок за действие на ОУП. В Плановото задание за
изработване на ОУП на общината е заложен прогнозен хоризонт 2030 г.,
I.

Електроснабдяване - Енергоспестяваща и екологично щадяща електрификация
Електроразпределението и електроснабдяването в областта се осъществява от „ЕВН

България Електроразпределение‖ АД (ЕВН ЕР), „ЕВН България Електроснабдяване‖ АД (ЕВН

Приоритет 1. Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата със следните мярки, които
касаят проекта на електрификация
Мярка 1.5.1. Изграждане на мрежа и енергоспестяващо улично осветление в град Ивайловград
Мярка 1.5.2. Изграждане на мрежа и енергоспестяващо улично осветление в селата на общината
(За всички населени места без Ивайловград, Покрован и Славеево)
На територията на Общината има изградена сравнително добра мрежа - 110 kVи 20 kV.
Състоянието им е такова, че може да поемат бъдещото увеличение на товарите и съответното
електропотребление. Мрежите ниско напрежение се нуждаят от ремонт и модернизация и найвече от въвеждане на изолираните и усуканите проводници за намаляване на аварийността и

Общ устройствен план на Община Ивайловград
запазване на короните на дърветата. Уличното осветление в Общината е на средното за

- 1. Изграждане (Възстановяване) на Ел.провод ―Черничино-Маджарово‖, който да осигурява

страната ниво. Нуждае се от модернизация и подобряване на управлението - въвеждане на

междинна връзка

целонощно полунощно осветление и компактни и луминесцентни лампи за малките и тесни
улици и LED лампи за централните улици.
Изградеността на трафопостове може да се счита за задоволително. Същите се нуждаят
от текущ ремонт на АС и ел. част. Мощността на трафопостовете е средно 250 kVА. Повечето
трансформатори са с алуминиева намотка и повечето ел. мрежи ниско напрежение са с АС проводници. Всичко това обуславя по-високи технологични разходи (загуби) на ел. енергия.

между двете подстанции : Ивайловград и Маджарово.
- 2. Реализиране на проект (Възстановяване на проект) за Нов Ел.провод-20кV от Илиева нива до
с.Попско.
- 3. Реконструкция на Ел.мрежата 20кV ―Цимбала-Камилски дол‖.

В град Ивайловград има изградена подстанция 110/20 kV, съоръжение на "Национална
електрическа компания" ЕАД. За цялата мрежа на Общината може да се каже, че е в състояние
да се поеме увеличените в бъдеще товари с малки неголеми реконструкции на мрежовото
стопанство.

Инсталирана мощност в Общината за 2013 год. е Р= 9458 kW.
Прознозата е направена на база: Комунално битов товар от жил.на населението – 6 kW на
семейство при К-търс.=0,35

Основната задача е да се върви към подмяна на съоръженията, като се монтират по-надеждни и
такива, които искат минимум експлоатационни разходи. След това трябва да пристъпи към

№

автоматизирано управление на подстанцията. Тази стъпка ще е по-надеждна, безопасна и

Звена в
мрежата

Върхов
товар

Върхов
товар

Върхов
товар

Върхов
товар

Върхов
товар

kW

kW

kW

kW

kW

2013 г.

2015

2020

2025

2030

рентабилна за енергийната система.
Съществуват проблеми в отделни селища и квартали с пад на напрежението над
допустимите норми, произтичащо от дълги мрежи с малки сечения и недостатъчен брой
трафопостове
Но, както цяло, електропроводната мрежа в общината е изцяло изградена, добре
поддържана и е в добро състояние. Има достатъчно резерви да поема допълнитално
натоварване, при нови обекти на икономическото развитие. Тя има следните разклонения:
Разклонение
Армира
Секвоя
Цимбала
Вишеград

Дължина в
км.
12,954
7,588
7
7

Състояние
Много добро
Много добро
Много добро
Много добро

Капацитет в
макс. товар
21 MW
24 MW
54 MW
59,4 MW

Капацитет
номинален
товар
2 MW
2 MW
2,5 MW
20 MW

Годишна
използваемост
за к.б.н.
часа

1.

Мрежа НН

9458

9134

8726

8323

7914

1000

2.

Трафопост

8512

8221

7915

7490

7123

3000

3.

Мрежа Ср.Н

8039

7764

7418

7074

6726

2400

Подстанция

7093

6622

6327

6034

5737

3500

Изводи за електроснабдяването на Община Ивайловград:
Оценка на електрификация

Изградена електроразпределителна мрежа е с дължина в общината общо - 444,6 км.
Състоянието е много добро. Периодично и последователно се извършва реконструкцията на
Ел.мрежата в общината.

• Всички населени места в общината са електрифицирани, преносната мрежа е поддържана и в
много добро състояние, не се нуждае от реконструкция, но се предвижда ново строителство за
усъвършенстването й. Електроенергийната система в общината е оразмерена да поеме много
по-голямо натоварване, което би улеснило бъдещите консуматори и би стимулирало

Прерспективното развитие на Ел.преносните мрежи се изразява в три инициативи /проекта/ :

икономическото развитие.
В рамките на общината не преминават преносни (400kV и 220kV) електропроводни мрежи.

Общ устройствен план на Община Ивайловград
Съгласно десетгодишния план за развитие на електроенергийната система, на
територията

на

община

„Ивайловград‖

не

се

предвижда

изграждане

на

техническа

инфраструктура собственост на EVN.
От прознозните стойности с хоризонт 2030 година, е видно, че броят на трафостовете в
Община Ивайловград, напълно задололява нуждите от електроенергия.
Изградената

електроснабдителна

мрежа

покрива

нуждите

много комуникацията в общината, особено при кризисни ситуации. Найтежка е ситуацията с обхвата на мобилните оператори в селата Белополци; Железари;
Железино; Кондово; Плевун.

на

населението

и

съществуващите в общината предприятия.
Не се налага изместване и ново отлагане на трасетата на инженерната инфрастуктура;
Инсталираните Ел.мощности са оразмерени за по-големи товари.
При наличен инвеститорски интерес да се определят територии за производство на енергия от
ВЕ
ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ
Телекомуникации
Телефонната мрежа в община Ивайловград е изградена до повечето селища в общината.
Телефонизирани са 43 населени места в община Ивайловград. Телефоните централи са
аналогови с капацитет - 3000 поста, от които са заети - 2000 поста. Плътността (брой тел.
постове/100 домакинства) е около средната за страната (Средната за страната е 38,6).
Свободния капацитет е - 1000 поста в централите и в мрежата.
Степен (%) на цифровизация на телефонните централи - за Ивайловград - 0%. Цифровизацията
е 0% и още не е започнала, което се отразява на качеството на ИНТЕРНЕТ - услугите.
Телефонизацията на общината се нуждае от сериозно развитие и модернизация, още повече
пред вид претенциите за развитието на общината като център на туристически услуги. В
общината има достъп до интернет. Съществува мрежа за бизнес интернет-услуги. В
Ивайловград има 1 поща и 4 в селата: Мандрица, Гугутка, Железино и Свирачи. Три пъти в
седмицата в общината се доставят пощенски пратки от частни куриерски компании. Всички
мобилни оператори предлагат обслужване с мобилни комуникации. Достъпът и използваемостта
на интернет нараства през последните години, като за 2012 г. половината население има достъп
и е използвало интернет. Мобилните оператори покриват почти 100% от територията Все още
слабо развита е интернет мрежата, особено в селските райони
Оценка на телекомуникации:
• Съобщителната мрежа не е добре развита и трябва да се предвиди поетапна цифровизация,
съгласно програмата на БТК.

• Има сериозен проблем с покритието на мобилните оператори, което затруднява изключително

• Все още слабо развита е интернет мрежата, особено в селските райони.
Наложилата се през последните години тенденция на намаление на фиксираната
телефонна плътност и увеличение на мобилната продължава, като стойността на
показателя

„фиксирана

телефонна

плътност по

домакинства”

бележи

постоянно

намаление, подобно на процесите в цялата страна, докато за показателя „мобилна телефонна
плътност‖ се наблюдава непрекъсната тенденция на увеличение.
Интернет услуги предлагат VIVACOM, ―Елком – 63‖ ЕООД и Булсатком.

8.5. Икономическа активност
8.5.1. Доходи, заетост и безработица
Общо описание на икономическа активност на населението в гр.
Ивайловград
Фиг.11. Разходи на домакинствата в община Ивайловград
Тъй като от изследванията на дохидите на населението, заетостта и безработицата на НСИ не
може да се осигури информация по населени места, за представяне на основните
характеристики на пазара на труда в гр. Ивайловград са използвани данни от проведеното
преброяване на населението през 2011 година.
8.5.1.1.

8.5.1.2.

Доходи

Статистически данни за общите доходи в общината няма. Наличната информация за доходите от
заплати, формиращи основния дял на домакинските бюджети, по данни на ОПР, показва, че
средногодишната заплата (в левове), е значително по- ниска от тази за страната. Основен
източник на доходи е земеделието, като "натурално стопанство", т.е. развита е т.н. "неформална
икономика", която осигурява основно препитанието на местното население, без да създава
сериозни
излишъци
на
пазара.
Заплащането
на
трудовоангажираното
Относителен дял на
население
в
община
дохода от работна
Ивайловград
е
под
16%
заплата в общия доход
3%
показателите за страната и е
на домакинството
около 70% от общото за
46%
страната. За примерни могат
да бъдат взети данните за
Относителен дял на
област Хасково, отчетени за
дохода от пенсии в
тримесечен период през
35%
общия доход на
2010г.
домакинството
Фиг.12.
Доходи
на
домакинствата в общината

доходи

Общ устройствен план на Община Ивайловград

Среден доход на глава от населението 859, 96 лв. (тримесечие). Среден разход на глава от
населението 733,32 лв. (тримесечие)
8.5.1.3.
Безработица
Безработицата и ограниченият достъп до заетост е основният проблем за осигуряване на
нормален стандарт на живот в Община Ивайловград. По данни на Общинската стратегия за
развитие на социалните услуги в община Ивайловград (2011-2015г.) ограниченият брой работни
таб.18.Население в община Ивайловград под, във и над трудоспособна възраст по
години
В трудоспособна
Годи Под трудоспособна
възраст
възраст
на
52,9%
2000 17,7%
58%
2002 15%
60%
2011 12%
(Източник: Национален статистически институт)
места в община Ивайловград се дължат на:

Над трудоспособна
възраст
29,4%
26%
28%

1)
малкият брой предприятия, осигуряващи заетост и съответно липса на алтернативни
работни места;
2) затваряне на предприятията в резултат от икономическата криза и/или намаляване на
работното време;
3)
загуба на работни места за заетите в общината.
•
Малките селища в общината притежават белези на значителна изостаналост и
ниско качество на живот.
•
Изолирани населени места, следствие на недоизградена и неподдържана пътна
мрежа, както и на зле организиран междуселищен транспорт.
•
Висок дял на безработните с основно и по-ниско образование.

8.5.1.4.

Заетост и пазар на труда

Населението в трудоспособна възраст (18 – 64 години) към края на 2011 г. е 2675 души или 47
% от цялото население на общината, което по-ниско от общото за страната - 61,7%. Над
трудоспособна възраст (65+ години) са 1448 души или 25,0% -, а под трудоспособна възраст (до
15 годишна възраст) - 14,3% от населението в общината. Тенденцията е населението в
трудоспособна възраст да намалява (2008 г. – 53,2%, 2009 г. – 50,1%, 2010 г. – 48,5,7%), поради
отрицателния баланс при възпроизводството на трудовото население, дължащ се на спад в
раждаемостта и увеличаващата се средна продължителност на живот при раждане. Друг
съществен фактор е трайно установеният процес на емиграция на населението в трудоспособна
възраст с цел намиране на по-добра професионална реализация и възможности за по-добро
заплащане на труда.
таб.19. Население на 15 и повече навършени години по икономическа активност, пол и
възраст към 01.02.2011 година
Общата тенденция в общината е за трайно намаляване на общото равнище на работната сила,
понижаване на икономическата активност на лицата на възраст между 15 и 64 навършени
години, намаляване на коефициента на заетост и нарастване на коефициента на безработица.
Коефициентът на икономическа активност при лицата на възраст 15 - 64 години за 2011 г. е
47,0% (51% за мъжете и 42% за жените), като неговата негативна тенденция се дължи на
същественото занижаване на коефициента на демографско заместване. Стойносттите са по

ниска от съответните такива за област Хасково. Този коефициент характеризира
възпроизводството на трудоспособното население и показва съотношението между броя на
влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст
(60 - 64 г.). Негативната тенденция е резултат от влошените демографски процеси и
същевременно с това се дължи на интензивния емиграционен процес на лица във възрастовата
група 20 – 39 годишна възраст.
Налага се изводът, че в общината е налице сериозен проблем по отношение на възрастовата
структура и възпроизводството на трудоспособното население. Застаряването на работната
сила в условия на динамичен пазар на труда с постоянно променящи се изисквания към
квалификацията и професионалните умения на заетите, поражда необходимостта от
непрекъснато повишаване на общия потенциал и учене през целия живот на работната сила.
8.5.2. Възрастова структура
Сравнението между 2000 г., 2002 г. и 2011 г. показва, че населението на община
Ивайловград под и над трудоспособна възраст показва тенденция към намаляване, в
трудоспособна възраст леко увеличаване.

В резултат на преструктурирането на икономиката и високия ръст на безработицата, все
повече млади и висококвалифицирани хора търсят по- добри възможности за реализация в
големите градове на страната.
По отношение на коефициента на заетост въпреки предприетите мерки и програми за
насърчаване на заетостта през последните години, и в частност тази при жените, той намалява,
като се запазва тенденцията на търсене на работна сила за нискоквалифицирани, физически
дейности с голяма степен на тежест.
Данните за образователната структура на заетите показват намаление на заетостта при
всички категории лица, като се запазва правопропорционалната зависимост между степента на
образование и величината на коефициента на заетост. Амплитудата между двете крайни
стойности (за лицата с висше образование и за лицата с начално и по-ниско образование) остава
значителна – 60,7 п. п., при 61,6 п. п. през 2010г. През 2011г. тя е по-малка, защото заетостта в
групата на лицата с висше образование е намаляла с по-висок темп, отколкото при лицата с
начално и по-ниско образование.
По отношение на структурата на заетостта от 2008 г. към настоящия момент е регистрирана
обща тенденция към намаляване броя на наетите лица в частния сектор с 12% и самостоятелно
заетите лица с 14%. Нараства ориентацията към предлагането на наемен труд, който осигурява
сигурност и планирана доходност, особено в условия на икономическа стагнация и при висока
Пол

общо

Общо 5 726
Мъже 2 858
Жени 2 868

Икономически активни
общо
заети
безработни

Икономически неактивни
Лица, заети
общо Учащи пенсионери
само с
домашни
или семейни
задължения

2675
1 457
1 218

3 051
1 401
1 650

2079
1 131
948

596
326
270

300
142
158

2 050
901
1 149

461
179
282

други

240
179
61

административна тежест за развитието на собствен бизнес. От своя страна този показател има
важно значение за характеризиране на предприемачеството и готовността за поемане на риск за
самостоятелно осигуряване на доход.
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Заетостта в сектора „услуги‖ нараства, като това е за сметка на заетите в индустрията и сектора
„селско и горско стопанство‖, което постепенно води до намаляване на работната сила в
секторите на икономиката, в които реално се „произвежда‖ доход.
За 2011 г. безработните лица са 534., като в сравнение с 2010 г. се увеличават със 8.0%. За
същия период коефициентът на безработица се увеличава с 8.4 п.п. в сравнение с 2010 г. и
достига до 20% през 2013 г..
Таб.20.Средногодишно равнище на безработица - (2007 - 2011 г.) (%)
ОБЩИНА

Ивайловград

СРЕДНОГОДИШНО РАВНИЩЕ НА БЕЗРАБОТИЦА (%)

2007

2008

2009

2010

2011

9,88

8,62

10,60

11,37

14,80

Източник: Агенция по заетостта
8.5.3. Структура на безработицата
По данни на ДБТ „Ивайловград" за 2011 г. най-голям относителен дял (около 41 %) имат
безработните във възрастовата група над 50 години. Около 26 % от безработните са хора
между 40 и 50 годишна възраст. Голяма част от икономически активното население с
установени трудови навици и възможности за висока добавена стойност е безработно.
Относителният дял на безработните жени се запазва относително постоянен през
разглеждания период (около 56% от регистрираните лица). През последните 5 години в
община Ивайловград са разкрити общо 803 нови работни места.
Безработица в община Ивайловград по образование за 2005 – 2011
(Източник: Дирекция „Бюро по труда" - Ивайловград
Младежката безработица е съществен проблем за наличието на активно социално включване и
конкурентоспособна икономика. По-ниската трудова активност на младежите е комбинирана и с
по-ниска активност при участието им в образование и обучение. По данни на Дирекция „Бюро по
труда" - Ивайловград младежката безработица до 29-годишна възраст последните актуални
данни показват регистрирани 70 безработни младежи, като делът им в общия брой безработни
нараства до 20%.
Продължително безработни (от една или повече години) са 56.2% от всички безработни лица и
техният брой рязко се покачва през 2011 г. година.
Относно търсенето и предлагането на пазара на труда на работната сила през 2011 г. се
наблюдава временно ограничаване на уволнения и неравномерно по време и по отрасли
търсене на работна сила. При тези условия на ограничено търсене, заетостта зависи от една
страна от отрасловата принадлежност и от равнището на квалификация на различните групи на
пазара на труда, а от друга страна – от съответствието между професионалните умения и
компетентностите на търсещите работа и изискванията на работодателите.
Нараства търсенето на специалисти, чиито дял в структурата на общото търсене на работна
сила е около 12 %. Най-търсени са лицата с висше образование в сферата на образованието, на
административните и спомагателни дейности, държавното управление и на здравеопазване и
социална работа. От 2000 г. до 2008 г. се отчита тенденция на доближаване на търсенето и
предлагането за специалисти. През последните три години отново се наблюдава дисбаланс.

През 2011г. безработните със специалност намаляват, но при работните места за тях се отчита
увеличение.
В професионалната структура на регистрираните безработни, търсещите работа с работническа
професия са втората по големина група. Предлагането има превес над търсенето и се отчита
дефицит на работни места. През годините до 2008 г. със спада на безработицата намалява и
предлагането на работна сила с работническа специалност. След 2008 г. нарастват търсещите
работа с работническа професия, но предлагането продължава да намалява. През 2011г. се
отчита нарастване в търсенето на тази професионална група, но предлагането остава все така
по-голямо от търсенето и се запазва несъответствието между търсенето и предлагането на
работна сила с работническа професия.
Заявените нови работни места през 2011г. нарастват спрямо предходната година с (4,3%)
спрямо 2010 г. Нарастването се дължи на по-големия брой заявени работни места по линия на
субсидирана заетост по мерки от ЗНЗ и схемите на ОПРЧР, докато в реалната икономика
заявените нови работни места намаляват в сравнение с предходната година (с 2,1 п.п.), а
техният дял изначално е водещ и определящ в структурата на създаване на нова заетост – 64%.
Неблагоприятната икономическа ситуация се отразява на броя на новоразкритите работни
места, защото фирмите по-скоро се стремят да задържат най-ефективните си служители и
оптимизират разходите.
8.5.4. Пазар на недвижими имоти и протегателни центрове.
8.5.4.1.
Общо състояние:
е измежду най-неактивните сред всички общини на на територията на страната. Сключените
сделки с недвижими имоти за периода 14.01.2005-30.08.2014 г са 159, като броят им е 15 за
2013г. и 10 до края на август 2014г. В процентно отношение делът им за 2013г. е 0.007% от
всички 224 000 транзакции за календарната година в Република България.
Повече от 50% от сделките са сключени в землището на самия Ивайловград, където се живее и
около 50% от населението на общината. В останалите населени места се забелязва минимална
активност в Гугутка, Драбишна, Хухла, Славеево, Попско-села с по-значително насление на
общия фон. В другите села пазарът на недвижими имоти е практически замразен.
фиг.13. Пазарът на недвижими имоти в Ивайловград
Минималният брой сделки се дължи на разминаването между търсене и предлагане. На пазара
присъстват оферти за продажби на урегулиранни имоти, къщи, земеделски земи, хотели,
апартаменти и др., но липсва интерес към тях. Някои са представени преди повече от 3 години и
въпреки ниските си цени, остават непродадени Броят на преглежданията на подобни онлайн
обяви показва, че отсъства не само сериозен , но и всякакъв интерес към подобни стари къщи
(най-вече в селата с население под 100 души).
8.5.4.2.

Фактори и причнинно-следствени връзки

Като причини за пълната липса на интерес могат да бъдат посочени:
1)
отрицателните демографски процеси: намаляването и застаряването на населението,
миграцията на млади и образовани хора до 40 години без собствени жилища към областния
център и други по-големи градове на страната, обезлюдяването на селата;
2)
липсата на работни места и поминък за населението;
3)
малкият общ брой на населението в общината;
4)
недостатъчните доходи за местните хора и съответно липса на собствени активи за
продобиване на имот, както и невъзможнсот за изплащане на външно кредитиране;
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5)
липсата на достатъчно квалифицирани кадри, които да удовлетворят нуждите на външни
фирми и компании;
6) занемарени поливни системи и земеделски земи;
7)
загуба на работни места за заетите в общината, които водят до тяхната миграция или
трайно намаляване на доходите;
•
малките селища в общината притежават белези на значителна изостаналост и
ниско качество на живот.
•
изолирани населени места, следствие на недоизградена и неподдържана пътна
мрежа, както и на зле организиран междуселищен транспорт.
•
висок дял на безработните с основно и по-ниско образование.

8.5.5. Ниво на услугите
8.5.5.1.
Общо състояние
Услугите в общината са развити в насока задоволяване потребностите на населението и
осигуряване на препитание. Търговското обслужване заема най-голям дял в приходите от услуги,
реализирани в общината. Търговското обслужване на населението се извършва от еднолични
търговци и се саморегулира на пазарен принцип. Търговията, хотелиерството и
ресторантьорството са представени от частни заведения за обществено хранене, кафенета,
магазини за хранителни и нехранителни стоки, които са концентрирани основно в общинския
център Ивайловград. Те се зареждат със стока от най-близките складове на едро, намиращи се в
гр.Хасково и гр.Харманли. В общината липсват складове за търговия на едро. Недостатъчно е
предлагането на местна продукция.
Има достатъчно магазини за хранителни и нехранителни стоки и заведения за хранене и
развлечения, които са разположени в част от населените места. Въпреки това, условията за
оптимално търговско обслужване на населението от селата са далеч под стандартите, основно
поради твърде малкия брой и ниската покупателна способност на населението в тях. Сериозен
проблем представляват и закритите подобни обекти най-вече в селата с население под 50
човека. В част от тези населени места стоки от първа необходимост се докарват периодично с
камион и се продават на място. При останалите дори и това минимално зареждане на
населенито отсъства и то остава без обслужване и услуги.
Ивайловград-87
Гугутка-9
Драбишна-7
Хухла-7
Славеево-7
Попско-6
Мандрица-5
Покрован-4
Долноселци-3
Ламбух-3
Ленско-2
Камилски дол-1
Сборино-1
Пъстроок-1
Кондово-1
Белополяне-1
Горноселци-1
Конници-1
Меден бук-1
Бубино-1
Нова ливада-1
Черничино-1
Пашкул-1
Казак-1
Бялградец-1

8.5.5.2.

Фактори и причинно-следствени връзки

Фактори за недостатъчното и намалено обслужване са:
-малкият брой на жителите в отдалени населени места;
-липсата на добра пътна инфраструктура и проходимост (до някои населени места се стига само
по тесен планински черен път);
-ниската покупателна способност на населението;
-лошото състояние на сградния фонд, отделен за обществено обслужване;
Основните дейности от третични сектор са търговията, хотелиерството и ресторантьорството,
представени от частни заведения за обществено хранене, кафенета, магазини за хранителни и
нехранителни стоки, малки семейни хотели и къщи, които са концентрирани основно в
общинския център Ивайловград. В останалите населени места услугите са представени от
единични обекти на търговията, заведение и къща/и/ за гости при наличие на известен
туристически обект в близост. Туристическата посещаемост за повече от една нощувка е ниска и
наличната леглова база остава в голяма степен незаета.
8.5.6. Публични инвестиции и привличане на инвеститори
8.5.6..1 Общо състояние
Брутният вътрешен продукт на човек от населението в Общината е традиционно на ниски за
страната нива, като разликата със столицата София е почти пет пъти. Наблюдава се и един от
най-сериозните спадове в тежките години на кризата (2009-2010). Проблемите са видими и на
пазара на труда, като след 2008 г. настъпва сериозен спад в заетостта и увеличение на
безработицата. Все пак през 2012 г. се наблюдава известно подобрение, като безработицата
спада под 15%, а броят на заетите лица леко се покачва. Данните за инвестициите и за
усвоените европейски средства през последната година също разкриват проблеми, но и някои
положителни тенденции. Отчетените през 2009 и през 2010 г. Инвестиции в общината са сред
най-ниските в страната, като стойностите за големи райони от общината са нулеви. Това се
отнася както въобще за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, така и за
чуждестранните инвестиции. През 2011 г. има известно нарастване, но местната икономика
определено се нуждае от повече инвестиции, като определн фокус трябва да се постави върху
привличането на чуждестранни инвеститори. Усвояването на европейски средства се повишава
през 2012 година. Макар и по-слабо, положителните тенденции продължават през 2013 г.
8.5.6.2.

Проблеми

Сред най-сериозните проблеми, които спират инвеститорския интерес са:
- лошата комуникационна и снабдителна инфраструктура;
-липсата на квалифицирана работна ръка и подходящи кадри за сметка на нискообразовани
такива;
- застаряването и ниската покупателна способност на населението;
Усеща се определен недостиг на подготвени кадри, което създава проблеми на работещите в
момента фирми. Факторът е и сериозна пречка пред създаването на нови такива, възпира
инвеститори извън общината, както и развитието на иновации, излседвания и иновативни
производства. Преобладаващият дял на фирмите с български инвестиции изгражда профил на
селскостопанска община, която зависи не толкова от чуждите инвестиции, колкото от потенциала
на местните малки и средни предприятия. Това дава известни перспективи за устойчиво
развитие и динамика на местния пазар в дългосрочен план, но към момента не генерира
достатъчно голяма заетост, което е и основният социално-икономически проблем.
Таб.21. БВП на глава от населението (2010)
БВП на човек от населението (2010)

5002.00 лв.

Коефициент на безработица (15+) (2012)

14.90%
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Коефициент на заетост (15+) (2012)

42.40%

Предприятия на 1 000 души (2011)

46.00

Средногодишен доход на лице от домакинството (2012)

3855.00 лв.

Разходи за придобиване на ДМА на човек (2011)

784.28 лв.

Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек
от средногодишното население (с натрупване) (2011)

420.21 евро

Изплатени суми по ОП на човек (2012)

109.0 вро

8.5.6.3.

Възможности

От страна на държавата и Общината следва да се обърне внимание на фактора, който ще
повиши социално-икономическия статут на на Ивайловград и региона и съответно ще засили и
инвеститорския интерес от български и чуждестрамнни инвеститори. Това е образованиетовъзможности за преквалификация и допълнителна такава, учене през целия живот. Могат да
бъдат обособено две основни цели в тази сфера – равноправен достъп до образование,
независимо от местоживеенето и повишаване на качеството на обучението с оглед успешна
реализация на пазара на труда. Първото направление изисква инвестиции за ново строителство,
реконструкция и разширяване на съществуващата материална база, а второто – предимно в
ново оборудване, закупуване на IT техника, въвеждане на безжични интернет връзки,
компютърни и езикови кабинети, оборудване, подпомагащо въвеждането на иновативни
технологии на преподаване – електронни дъски, мултимедийни проектори и т.н.
Повишаване качеството на обучението е също и национална цел и от тази гледна точка е
трудно да се определят някакви приоритети, свързани с разпределението на инвестициите за
нейното постигане. Все пак могат да се откроят две направления, които се нуждаят от поцеленасочена подкрепа. Първото е инвестиции в образователните институции на град
Ивайловград и наслениети места от общината. Тези инвестиции ще подпомогнат ускореното
развитие на общината и ще допринесат за постигане на целите на България 2020 за
увеличаване дела на разходите за НИРД и дела на висшистите.
Второто направление, което би могло да се подкрепи е:

преструктурирането на професионалните училища, в посока на оборудване с
модерна техника за обучение на технически кадри, нужни на регионалната икономика;

свързването на защитените училища с останалия свят чрез оборудване с
подходяща IT техника за дистанционно обучение;

продължаваща подкрепа за дооборудване на средищните училища за пълно
въвеждане на целодневната организация на учебния процес.

намират реализация и се установят поне за кратък период в населеното място, където
завършват образователната степен. Като някои от резултатите от правилно планираните и
реализирани мерки в образованието могат да бъдат посочени:
-наличие на средно и високо квалифицирани кадри, които удовлетворяват актуалните
изисквания на местния бизнес и са фактор за привличане на външни инвестиции и откриване на
нови производства;
-намалена образователна миграция и миграцията като цяло, което води до подобряване
на демографските показатели;
-общо повишаване на образователния статус и възможност за по-висока продуктивност и
и ефективност;
-възможност за бърза и ефектвана преквалификация/допълнителна квалификация, която
спомага бързо намиране на работа при загуба на настоящата;
5. Технологично ниво на територията (ГИС)
Към настоящия момент липсват цифровизирани данни за населените места, с изклчение
на едно населено място.
6.

Центрове за изследване, развитие и иновации

На територията на общината развойните и иновативни дейности са твърде ограничени.
Липсват специално обособени центрове за изследвания и развойна дейност както за иновативни
производства, така и за утвърдените в региона такива.
Изводи: Общата безработица в Област Хасково е 9.97 %. Процентът на безработните в
Община Ивайловград е малко по-висок от средния за областта и държавата, но не е с критична
стойност. Заетостта е под средната. Основни прблеми представлява младежката безработица и
предлагания нискоквалифициран труд, както и липсата на кадри с подходящо образование за
предлаганите позиции.
Чуждестранните инвестиции в областта са концентрирани предимно в общините по
трасето на главния път Е80 и основната връзка на България с Турция през ГКПП „Капитан
Андреево―. Община Ивайловград въпреки граничното си местоположение е с минимални такива
и остава изолирана в периферията на икономически активната ос.
Пазарът на недвижими имоти в общината е практически нулев и в постоянен застой за
последните 10 години. Сделките с недвижими имоти за 2013 г. са 0.004% от общия брой за
страната при население 0,088% от това на Република България и площ-0.7328% от общата
територия. Активността на пазара е много по-ниска от средната.
7.
Нивото на частни услуги е най-добро в общинския център. Останалите населени
места са слабо или напълно незастъпени. Частното обслужване в западната част се
осъществява от фирми, регистрирани извън общината. Липсват специално обособени центрове
за изследвания и развойна дейност както за иновативни производства, така и за утвърдените в
региона такива
.

Тези публични инвестиции биха намалили и така наречената „образователна миграция―,
при която младите до 25 години заминават в по-голямо населено място с цел обучение.
Статистиката ясно показва, че процентът завърнали се е минимален, като в повечето случаи те

8.6.1. Функционални връзки и достъпност

Демографска характеристика на населението в община Ивайловград

Населението на община Ивайловград наброява 6 131 души ( по последни данни,
предоставени от НСИ към 31.12.2013г.). Разпределението на населението се обуславя от
общинската структура. Територията на общината включва 51 населени места – един град,
представляващ общинския център и ядро на районът, и 50 села, разпръснати в периферията му.

Общ устройствен план на Община Ивайловград
Това структурно разпределение предопределя фактът, че населението на общинския център
град Ивайловград наброява 3 584 души, което само по себе си представлява 58,5 % от общия
брой население, обитаващо територията на общината. Делът на населението, който живее в
селата е 41,5 % или 2 547 души. По този начин йерархията на урбанистичните центрове влияе
пряко върху разпределението на населението. Общинският център Ивайловград е обособен като
ядро с най-голяма концентрация на жители.

Съотношение град - село

Намаляването на населението е един от основните лимитиращи фактори за бъдещото
развитие на общината, които негативно ще се отразят най-вече върху работната сила и
възпроизводствения потенциал на територията.
Гъстотата на населението е 7,5 души/км², която е много по-ниска стойност от средната за
страната 65,3 души/км² и от средната стойност за област Хасково 43,2 души/км². Този факт е
предопределен от нарастващата тенденция за намаляване броя на жителите на територията на
общината – една всеобхватна тенденция, характерна за територията на цялата страна. Тази
тенденция се откроява ясно за периода между последните две преброявания ( 2001 – 2011г.). За
периода 2001-2013 г. се наблюдава непрекъснат процес на намаляване на населението, което
възлиза на (-20,3%) или - 1 866 души.
Таб.22.: Средна гъстота на населението в Община Ивайловград

42%

Територия (км 2)

Община
58%

Ивай
ловград

814,11

Население Гъстота на
населението
(бр. души)
(души/ км 2)
6131

Населени места
(бр.)

7,5

51

Таб. 23: Брой на населението на община Ивайловград 2001-2013 (към 31.12. на съответната
година), НСИ

Демографската ситуация в община Ивайловград е резултат от въздействието на различни
фактори и влияния, специфични за територията на общината и обусловени от нейното историкокултурно, социално-икономическо и демографско развитие. Най-голям е броят на населението в
общинския център, а с насление под 10 души са селата: Ботурче, Брусино, Бубино, Вис,
Гнездаре, Горно Луково, Долноселци,
Костилково, Одринци, Пашкул,
Сив Кладенец и
Соколенци, като се открояват и няколко села без постоянно население: Бели Дол, Ветрушка,
Горско, Карловско, Сборино.

Година

2001

2005

2009

2010

2011

2012

2013

Общ брой

7 997

7 357

6 761

6 610

6 343

6 240

6 131

В градовете

4 360

3 996

3 756

3 704

3 692

3 633

3 584

В селата

3 637

3 361

3 005

2 906

2 651

2 607

2 547

Фиг.14.: Население по съотношение град – село
Графика 2: Брой на населението на община Ивайловград 2001-2013 г.(НСИ)

Таблица 24: Гъстота на населението по населени места

Населено място

8 000

Територия

Население

(км 2 )

(бр. души)

7 000

Гъстота на
населението
(бр. души/ км 2)

6 000
5 000
4 000

Общо

3 000

В градовете

2 000

В селата

1 000
0
2001

2005

2009

2010

Фиг.15. Демографски промени 2001-20013г.

2011

2012

2013

Ивайловград

45.61

3739

81,98

Свирачи

18.46

350

18,96

Орешено

16,08

34

2,11

Белополци

23,88

298

12,48

Железино

22,38

237

10,59

Ленско

7,88

20

2,54

Нова Ливада

1,32

20

15,16

Пъстроок

6,30

16

2,54

Горско

6,33

0

0

Общ устройствен план на Община Ивайловград
Гугутка

25,22

85

3,37

Конници

20,39

89

4,36

Бели дол

8,11

0

0

Мандрица

27,63

52

1,88

Ботурче

25,93

8

0,31

Одринци

10,78

6

0,56

Ветрушка

6,42

0

0

Сив кладенец

8,56

2

0,23

Вис

5,49

3

0,55

Покрован

25,47

101

3,97

Казак

17,35

22

1,27

Розино

12,2

57

4,67

Бял градец

2,01

33

16,42

Планинец

5,35

53

9,91

Брусино

4,96

3

0,60

Глумово

2,85

13

4,56

Карловско

7,21

0

0

Сборино

2,99

0

0

Соколенци

7,15

4

0,56

Чучулига

19,50

16

0,82

Плевун

27,03

134

4,96

Кобилино

25,62

77

3,01

Костилково

25,45

5

0,20

Кондово

3,49

122

34,96

Железари

13,22

39

2,95

Белополяне

15,50

131

8,45

Долно Луково

18,00

80

4,44

Горно Луково

12,82

2

0,16

Меден бук

40,80

43

1,05

Драбишна

10,17

60

5,90

Славеево

10,54

223

21,16

Камилски дол

44,93

65

1,45

Хухла

23,50

33

1,40

Ламбух

24,04

26

1,08

Черни рид

12,44

29

2,33

Горноселци

29,79

14

0,47

Долноселци

10,00

2

0,20

Попско

29,40

47

1,60

Бубино

16,28

9

0,55

Пашкул

7,85

5

0,64

Черничино

18,83

19

1,01

Основно влияние върху развитието на демографските процеси в общината оказват
полова, възрастова, етническа и образователни структури, брачността и разводимостта,
раждаемостта и смъртността, както и миграционните процеси на населението. Те влияят на
формирането на човешките ресурси в общината, както в количествено, така и в качествено
отношение.
Влияние върху възрастовата структура на населението на общината оказват промените в
раждаемостта и смъртността, продължителността на живота и жизненият стандарт на
населението. От друга страна, състоянието на възрастовата структура на населението оказва
влияние върху възпроизводството на населението, както и върху формирането на трудовия
потенциал на общината.
Възрастовата структура на населението е определяща, както за количеството и
качеството на човешките ресурси в общината, също така за демографския й потенциал и не на
последно място – за натовареността на социалната система на общината. Тя е с определящо
значение и за естественото възпроизводство на населението.
Възрастовата структура също така е пряко повлияна от развитието и възможностите,
предоставени от населените места. Това е и главната причина младото население,
представляващо общинския потенциал да бъде концентрирано в общинския център – гр.
Ивайловград и в някои от по-развитите вторични центрове – с. Свирачи, с. Славеево, с.
Драбишна, с. Железино и с. Белополци. Главна причина за това териториално разпределение се
дължи на удобствата и съораженията, които предлагат дадените населени места. Най-ярък
пример за подобни удобства е наличието на училища, детски градини, читалища и т.н в района
на коментираните населени места.
Противоположно на тенденцията младото население да бъде струпано и концентрирано
предимно в общинския център може да откроим една друга тенденция – застаряващото
население ( във възрастова група над 65 години ) да бъде разпръснато в периферните малки
селца. Такива население места с концентрация на застаряващо население са: с. Сив кладенец,
с. Мандрица, с. Долно Луково, с. Горно Луково, с. Меден бук, с. Костилково, с. Ботурче, с.
Железари, с. Ленско, с. Гугутка, с. Казак, с. Вис, с. Розино, с. Конници, с. Бубино, с. Черничино, с.
Чучулига, с. Горноселци и с. Долноселци. Това се дължи на факта, че тази гру па население не
се влияе пряко от удобствата, които по-големите население места могат да предоставят. Тази
по-възрастна част от демографския потенциал на общината сама е направила изборът си да
изживее старините си в дадените население места и не се влияе от възможностите, които може
да получи в дадено населено място.

Общ устройствен план на Община Ивайловград
Таб. 25 Население по местоживеене, пол и възраст в община Ивайловград към 01.02.2011 г., НСИ
Общо

В градовете

о
общо
Община:
Ивайловград

6

0-4

3

2

5-9

2

15-19

1

3
25

20-24

1
54

3
52

25-29

30-34

3

35-39

3
51

40-44

3

45-49

5

50-54

5

55-59

5

60-64

5

65-69

2

2

2

2
71

3

2

1
69

2
94

1

2

7

50

7

50

9

76

9

83

1

118

1

102

06
2

19

Графика 16 : Възрастова структура на населението в община Ивайловград 2011 г.(%), НСИ

Възрастов състав на населението
10,9 %

41, 5 %
0-14
15-49

17

135

4

68

2

51

Параметрите на възпроизводството на населението се определят от развитието на
основните демографски процеси – естествен (раждаемост и смъртност)и механичен (изселени и
заселени) прираст.

Населението в България е от регресивен тип и тенденцията към застаряване на
населението е ясно изразена. Това се отнася и за община Ивайловград, която се отличава с понисък процент население във възрастовата група 15-49 в сравнение със средния за област
Хасково (44,4%, 2011 г.) и страната (46,8%), по-висок процент население в група 50+ за страната

Естественият прираст за периода 2007-2011 г. на населението на Общината е
отрицателен, като бележи нарастване на стойностите през 2010 и 2011:
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60

80-84

1
36

2
22

85 +

2

8

1

1

2

6

1
8
7
1

47,6 %

9

16
2

6

2

24

5
2

1

1

8

4

9

98

9

1
4

7

1

4

1

92

09

7

06
7

7

7
2

36

33
4

1

1
81

24

9
1

18

2
25

08

1

50+

8

75-79

1
54

8

1

50

116

3
79

96

8

7

8

70-74

01

1

40

69

8

24
1

8

Общият коефициент на възрастова зависимост към 01.02.2011 г. за Общината е 50,9 %,
тоест на 100 лица във възрастовата група 15–64 навършени години се падат около 51 лица под
15 г. и над 65 г.
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2

1

1

47

7

81

53

54

1

1

6

1

73

70

73

9

88

1

1

3

1

1

5

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез
коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на
влизащите в трудоспособна възраст (15-19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст
(60 - 64 г.). Към 01.02.2011 г. общо за Общината това съотношение е 63 % и е по-ниско от това за
страната 70,0 %.

5

21

89

83

22

42

2

3

1

1

51

По отношение на възрастовата структура на населението в Община Ивайловград се
потвърждават неблагоприятните тенденции в демографското развитие, характерни за страната
като цяло. Налице е продължаващ процес на застаряване на населението, който се изразява в
намаляване на абсолютния брой и относителния дял на населението под 15 години и
увеличаване на броя и дела на населението на 65 и повече години. Възрастното население на
65 и повече години е с по-лоши стойности от средните за страната. Аналогична е ситуацията и с
възрастовата група от 15- 64 години.
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3

9
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8
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жени

188

29

В селата

м
мъже

426

(40%), за областта (42,4%) и по-нисък процент младежи – население във възрастова група 0-14
години, за областта и страната 13,2% към 2011 г.

0

Общ устройствен план на Община Ивайловград
Таб.26 Коефициент на естествен прираст (‰)

Община/ година

Ивайловград

2007

2008

-11,8

-10,1

2009

2010

-11,2

-9,4

2011

-11,6

Източник: НСИ

В резултат на процесите на миграция общото население на Общината между двете
преброявания намалява с (-313 д.) за сметка на контингенти от населението в трудоспособна
възраст към големите градски центрове Хасково, Пловдив, София и Стара Загора.
Отрицателният механичен прираст оказва негативен ефект върху възпроизводството на
населението, тъй като чрез изселването на жени в детеродна възраст се понижава равнището на
потенциалната бъдеща раждаемост.
Таб.27: Механичен прираст

Община
Ивайловград

Заселени

Изселени

245

558

Механичен
прираст
-313

Източник: НСИ

Тези негативни резултати в демографското развитие на районът се влияят и дължат на
все по всеобхватната тенденция за намаляване на населението вследствие миграции или липса
на демографски потенциал за развитието му. Ако си позволим да класифицираме територията на
общината в различни категории спрямо един коефициент на ниво населено място, ще може да
потвърдим фактът, че общинският център е единствената териториална единица, където може
да намерим демографски потенциал и може да категоризираме като зона с шансове за бъдещо
развитие. Следващата териториална група са териториите с умерено развитие, т.е територии,
които се харектеризират с нормални показатели, но не и с конкретен потенциал за
развитие.Такива територии са с. Свирачи, с. Славеево и с. Драбишна. Те са обособени като
такива територии именно заради непостредствената им близост до общинския център. Тази
категоризация ни помага да изведем на преден план фактът, че на територията на общината
преобладават зоните с намаляващо население и дори вземат по-голяма част в сравнение с
всички останали демографски зони.
Община Ивайловград е белязана от все по обхватната тенденция към намаляване на
населението и дори е притежател на обезлюдени територии. По –голяма част от селските
територии са предимно заселени със застаряващо население поради липса на облагороденост и
възможности за развитие и поддържане на нормален стандарт на живот. Това е и главната
причина по-младото и трудоспособно население да бъде концентрирано предимно на
територията на общинския център и на близките облагородени и добре структурирани села.
Като цяло, селското население е застаряло, но вътрешните различия дават основание за
обособяването на три групи населени места:
Първата група население в села между 200 и 500 души са със сравнително нормална
възрастова структура, с основен принос за поддържането на демографския баланс в общината
(Белополци, Железино, Свирачи, Славеево).
Втора група население в села под 200 души: поради териториалното си разположение,
гравитират около селата от първата група.

Трета група население в села под 10 души: с най-малък потенциал и застаряващо
население.
Основните тенденции в развитието на демографските процеси са сходни с националните
като се очаква голямо намаление през идващите десетилетия. Преобладаваща е тенденцията
към застаряване на населението и е сходна с отчетената в страната. Наблюдаваните тенденции
намират силно проявление в малките населени места, чиито спад на населението е по-високо от
средното за обособената територия. Тази тенденция се съчетава с влошаване на възрастовата
структура, намаляване на фертилния контингент и загуба на активно младо население. В
резултат на наблюдаваните характеристики, инвестиционната активност в по-малките населени
места е незначителна, доходите на населението са по-ниски, а нивата на безработица - повисоки.

Републиканска и междуселищна комуникационно-транспортна система
Функционалното площоразпределение на община Ивайловград е предопределено от
преобладаващия планинско-хълмист характер на релефа, типичен за територията на района.
Поради тази причина инженерните мрежи и пътно-транспортната инфраструктура заемат едва
0,6 % (4 920 дка) от цялостния обхват на тази слабо урбанизирана област, но същевременно са
един от главните приоритети за бъдещо развитие , създавайки основни предпоставки за
социално-икономическия напредък на общината и за нейното интегриране към основните
стандарти на европейските измерения за начин на живот. Бъдещото развитие на извънградската
пътна мрежа е обусловено и от значимостта на общината в международен аспект поради
нейното гранично разположение. Облагородяването на транспортната структура на територията
на общината ще способства за оптимизиране на комуникационната мрежа с нашата южна
съседка Гърция и ще предостави нови възможности за иконимически и социален просперитет за
жителите, населяващи районът на общината. От друга страна, също ще благоприатства и
постигането на хармония в разпределението на вътрешните транспортни потоци и ще улесни
комуникациония процес между различните населени места, разположени на територията на
изследвания район.
Анализа на съществуващото състояние на комуникационно-транспортната система е
направен въз основа топологията на мрежата, нейните качествени и количествени показатели.
Степента на изграденост на мрежата ни служи за дефинирането на два типа урбанизационни
оси, които могат да бъдат степенувани по своето значение.
На преден план, се обуслава главната урбанистична ос „Изток-Запад―. Тя се отнася до
комуникационната интегрираност на областта в международен план и поради това може да бъде
наречена „Европейска― урбанизационна ос. Връзката през с. Славеево с област Еврос в Гърция
предоставя бърз транспортен достъп на общината до надлъжните Европейски коридори – ЕК10 и
„ Виа Игнатия―. По този начин се изгражда връзка на общинския център с южната граница (
Гърция и Турция) , както и с ЕК8, преминаващ в непосредствена близост северно от общината.
Тази надлъжна ос „Изток-Запад― преминава на Запад във вътрешно общинска ос, реализираща
комуникационните връзки със съседните общини.
Преминаването на два трансевропейски транспортни коридора в близост до община
Ивайловград определя като цяло транспортно-географското положение като благоприятно. Това
са именно европейския транспортен коридор ТК № 9 ( Хелзинки – Санкт Петербург –
Москва/Псков – Киев – Букурещ – Русе – Димитровград /Александруполис –
Свиленград/Истанбул) и на ТК № 4 ( Видин – София – Кулата и София – Свиленград). С
въвеждането в експлоатация на АМ „Тракия― и след нейното цялостно изграждане ще бъде
подобрено транспортното обвързване на територията на общината.

Общ устройствен план на Община Ивайловград
Въпреки периферното положение на община Ивайловград спрямо основните
инфраструктурни коридори тя има благоприятни възможности за транспортни и интеграционни
връзки чрез ГКПП „Славеево― със съседните гръцки общини и със съседните си български
общини, което е добра предпоставка за развитие на потенциала ѝ.По този начин община
Ивайловград и нейният център се явяват като пресечна точка с международна значимост, а
също така и важен опорен пункт за развитието на гореописаната урбанистична връзка.
Вторичната урбанизационна ос се състои от няколко локални оси, формирани от
природните дадености на изследвания район. По този начин се обуслват комплексни причини за
възникването на системи от селищни образования, формиращи свои собствени ядра, естествено
гравитиращи към централното ядро на общината – гр. Ивайловград. Тези обусловени системи от
селищни образования могат да бъдат категоризирани като вторични центрове. По тези локални
урбанизационни оси, в резултат от направените пространствено - функционални проучвания се
отчита наличието на обособяващи се 4 териториални структурни единици, гравитиращи около
вече оформени 4 вторични ядра на урбанистични „пулсации", които наричаме "Вторични
общински центрове":
1. село Свирачи с анексирана структура на с. Мандрица;
2. село Плевун с гравитиращите към него села;
3. село Железино с голяма група села около него;

-

добро - 4,5 км

-

средно - 34,5 км

-

лошо - 159,0 км.

Едва 2,27 % от общинската пътна мрежа е в добро състояние, а 80,31 % е в лошо
състояние. Лошата пътна инфраструктура, оказва пряко негативно влияние върху социално икономическия статус на общината, както и на привлекателността на региона за инвестиции.
Основната предпоставка за създаването на предложената система от общински
"Вторични центрове" е реконструкцията и доизграждането на един "Вътрешно - общински пътен
пръстен" с добри пътни елементи, позволяващ скоростно автомобилно движение: Славеево Ивайловград - Свирачи - Одринци - Мандрица - Долно Луково - Меден бук - Малино - Железари Ленско - Железино - Републикански път ІІ-59 - Черни рид - Ивайловград - Славеево.
Към всеки Вторичен център гравитира група села, който със своята инфраструктурна
обезпеченост, благодарение на своята големина (като площ, население и концентрация на
обекти на труда и обслужването) ще бъде изходен пункт, както за туристически, така и за
всякакви мероприятия от икономически и социален характер. Вторичните центрове ще бъдат и
основните места, където ще се насочват средствата от фондовете на ЕС, които ще се усвояват
на база устройствени и стратегически планове за реализиране в община Ивайловград.

4. село Белополци с гравитиращите около него села в периферията на общината.
Община Ивайловград се характеризира предимно с области с много нисък коефициент на
чувствителност на ниво населено място поради преобладаващата обезлюденост на територията.
Именно това е причината приоритет да бъде възстановяването и рехабилитацията на вътрешния
кръг от общински пътища с цел улесняване на комуникационните условия и предоставяне на полесен достъп и възможности за развитие на повечето населени места в рамките на територията
на общината.
Подобряването на пътната инфраструктура в тези участъци ще предостави възможност за
по-лесно и достъпно придвижване между различните населени места, а също така ще
благоприятства транспортирането на трудоспособния контингент. От друга гледна точка,
развитието на пътната структура в конкретизираните участъци ще благоприятсва и развитието на
туристическия сектор, предоставяйки улеснен достъп до голяма част от забележителностите на
територията на община Ивайловград.
В Община Ивайловград е развит единствено шосеен транспорт. Общината се намира на
60 км от ж.п.линии (гара Любимец). Няма летище. Транспортната инфраструктура все още не
може да се поддържа в добро състояние поради недостиг на средства. Достъпът до поотдалечените селища на общината е затруднен поради хълмистия релеф и недоброто състояние
на пътищата. Транспортната инфраструктура в община Ивайловград е представена от
републикански и общински пътища.
Община Ивайловград е гранична област от територията на Република България.
Транспортните връзки с областния център Хасково се осъществяват чрез третокласния път III597 Ивайловград - Любимец, а с другия областен център Кърджали - чрез второкласен път ІІ-59
(Момчилград – Крумовград – Ивайловград – с. Славеево – ГКПП инфраструктураИвайловград
Експлоатационното състояние на отсечките от републиканската пътна мрежа, в
преобладаващата си част, е много добро. Една част от нея, обаче е в незадоволително
състояние, което поставя в неравностойно положение голяма част от населението на общината и
представлява проблем, който предстои да бъде решен в бъдеще.
Общинската пътна мрежа в общината е с обща дължина 198 км. Анализа на състоянието
й показва следните съотношения:

За подобряване на пътната инфраструктура общината е предприела планови ремонти и
реконструкции през последните години. За цялостното подобряване на ОПМ са необходими
сериозни инвестиции. Необходимо е да се предвидят средства предимно и основно за.

.

№

Наименование на пътя

1

II - № 59 Момчилград-

Дължина територия

Бележка

49+500 – 94 + 087

Крумовград-Ивайловград-с. Славеевограница
2

0+000 - 23 + 582

Любимец

.
3

ІІІ - № 598 Ивайловград –

0 + 000 - 19 + 589

Мандрица

.
4

III - № 5906 Железино – Гугутка

0+000 - 21 + 520

- Казак

.
5
.

III - № 597 Ивайловград -

III № 5908 Плевун – Железари –

0+000 - 30 + 395

Меден бук - Мандрица

6.400 км без
настилка

Е=139,673 км
Таблица 28: Характеристики на републиканската пътна мрежа
Състоянието на транспортната инфраструктура е един от основните проблеми на
общината и от особено голямо значение, поради ограниченията налагани от релефа за
ползването на различни видове транспорт:

Общ устройствен план на Община Ивайловград
Превози на товари и хора се извършват изключително с автомобилен транспорт;
Пътната мрежа е в недобро състояние, особено що се отнася до общинската. Част от
населените места се свързват с центъра по черни пътища, което ги прави непроходими при
зимни условия и дъждове;
Като най-важен инфраструктурен проблем, който се явява пречка за развитие на
общината е лошото състояние на общинската пътна мрежа. Необходимо е да се разработи
Път №

Наименование

Обща
дължина
/км./

HKV2030

/II-59, Крумовград - п.к.Попско/ - Конници – Розино Бялрадец /III-5906/

19,5

HKV2034

/II-59, Крумовград - п.к.Попско/ - Белополци

1,2

HKV2039

/II-59, Крумовград - п.к. II -59/ - Планинец-Соколенци

6,0

HKV2042

/III-5906, Железино - Гугутка/ Железино-Пъстроок

2,0

HKV2047

/II-59, Черни рид - Ивайловград/ - Покрован

4,5

HKV2048

/ II-59 / Ивайловград – Драбишна – Граница Гърция

7,0

HKV2049

/ III-597, Ивайловград – Дъбовец / - Камилски дол

1,0

HKV2050

/III -597, Ивайловград – Дъбовец / - Хухла –
м.Цимбал

5,0

мотивирана програма за изграждането и развитието на транспортната инфраструктура, като се
изявят най-важните и нетърпящи отлагане за изграждане и реконструкция пътни отсечки;

Необходимо е да се предвидят средства предимно и основно за реконструкция на пътния
пръстен изхождащ от Общинския център Ивайловград и свързващ вторичните центрове на
общината.
HKV3043

/III-5906, Железино – Гугутка / - Ленско – Железари /

6,0

HKV3044

/II-59, п.к. III – 5908 – Ивайловград / - Горноселци Долноселци

HKV3045

/II-59, п.к. III – 5908 – Ивайловград / - Кобилино - / III
– 5908 /

3,2

HKV3046

/III-5908, Плевун – Железари / Плевун - Костилково

6,0

15,8

HKV3053

/III-598, Свирачи – Мандрица / - Одринци – Сив
кладенец

4,5

HKV3054

/III-5908, Меден бук – Мандрица / - Долно Луково –
Горно Луково

3,7

HKV3055

/III-5906, п.к. II-59 – Железино / - мах. Дюлево

2,0

HKV3057

/III-597, Ивайловград – Дъбовец / - Ламбух

2,0

HKV3058

/III-5906, п.к. II-59 – Железино / - Нова ливада

1,8

HKV2051

/III -598, Ивайловград – Свирачи/ - Орешино

6,5

HKV3059

/III-5908, Меден бук – Долно Луково / Меден бук –
мах. Черна черква

3,0

HKV2052

/ III-598, Свирачи – Мандрица / Белополяне

2,5

HKV2056

/ III-5908, Плевун – Железари / - Кондово

0,8

HKV3060

/III-5908, Меден бук – Долно Луково / Меден бук –
мах. Жълти чал

7,0

HKV2061

/ III-598, Ивайловград – Свирачи / Ивайловград,
кв.Лъджа – ман. Константин и Елена – Римски мост

3,3

HKV3063

/III-596, Ивайловград – п.к. Ламбух / - язовирно
селище

2,0

HKV3031

/ II-59, Крумовград – п.к. Попско / - Бубино

4,0

HKV3032

/ II-59, Крумовград – п.к. Чучулига / - Попско - Пашкул

9,1

HKV3064

/III-5906, Железино – Гугутка / - Бели дол – Ботурче Гнездаре

7,5

HKV3033

/ II-59, Крумовград – п.к. Чучулига / - Черничино

7,0

HKV3065

/III-597, Ивайловград – п.к. Камилски дол / - м.
Старият мост

1,0

HKV3035

/II-59, Крумовград – п.к. Глумово / - Чучулига

3,0

HKV3036

/II-59, Крумовград – п.к. Планинец / - Сборино

1,0

HKV3068

/HKV2048, Ивайловград – Драбишна / - депо ТБО
Ивайловград

0,5

HKV3037

/II-59, Крумовград – п.к. Планинец / - Карловско

2,0

HKV3038

/II-59, Крумовград – п.к. Кобилино / - Черни рид

1,0

HKV3069

/III-5908, Черни рид – Плевун / - Рогозово – крепост
Лютица

7,2

HKV3040

/II-59, Крумовград – п.к. III-5906 / - Брусино

2,0

/III-598, Свирачи-Мандрица/ - Антична вила „Армира‖

HKV3041

/II-59, Крумовград – п.к. Карловско/ - Глумово

1,0

общо:

0,5
163,1

Подобряването на транспортно – комуникационен пръстен на територията на общината ще
предостави много възможности за равитие на целия район и ще подобри стандартът ,
характерен за територията. Достъпността е един от най-важните фактори за развитието на много
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други сектори като например: туризъм , икономика и т.н. При предоставяне на една
достъпна и годна за експлоатация пътна мрежа на територията на общината, ще бъдат
предоставени и много други възможности за развитието на цялостния потенциал на общината.

8.7. УПРАВЛЕНИЕ
Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който
осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и
местните интереси при провеждане на регионалната политика.

Да се познават, следват и уважават решенията на Общия устройствен план и съобразени
с правомощията на териториалните планове, политика за опазване на околната среда,
стратегически, регионални устройствени планове и програми е ключов елемент към пътя за
добро управление в процеса на устройственото развитие и изпълнението на плана.
От съществено значение за община Ивайловград е:
-

Цялата територия на общината е защитена и попада в Натура 2000

На ниво регион отговорности на държавно ниво са републиканската пътна мрежа, ЖП
линиите и реките, както и защитените зони и местности по Натура 2000 и контролно
пропускателните пунктове и летищата.

-

Наличие на богато разнообразие от културно- историческо наследство, като се
открояват села като Плевун, Долно Луково както други по малки разпръснати по
територията на Общината

На областно ниво се осигурява съответствие между националните и местните интереси,
организира се разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за
регионално развитие, осъществява взаимодействие се с органите на местното самоуправление и
местната администрация. областна отговорност са и речните басейни в съответните области.

-

Хидрографията заема почти 1% от територията на общината

-

Държавната пътна инфраструктура, наред с общинската пътна мрежа е малко повече от
1% от територията на общината

-

Населените места заемат близо 1.8% от площта на общината.

Останалите отговорности са на общинско ниво. Правомощията на органите на местното
самоуправление и местната администрация могат да бъдат разделени условно в две групи –
основни правомощия, които включват тяхната обща компетентност, и правомощия по
специалните закони, които включват компетентността им в отделни области. Основните
правомощия на общинския съвет и на кметовете са уредени в ЗМСМА, съответно на областния
управител - в ЗА, както и в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), ЗАП,
Закона за допитване до народа (ЗДН), законите във връзка с произвеждане на избор.
Относно ОУПО управлението има връзка с компетентните органи от различно
административно ниво на територията на Общината, с устройствените планове към, които има
отношение, както и с мнението и критериите на гражданското общество

Планирането което трябва да вземе предвид ОУПО, съществуват два стратегически
документа на ниво Община – ОПР и на ниво град – ИПГВР като инструмент и средство за
привличане на средства от фондовете на Европейския Съюз за градско възстановяване и
развитие.
Относно териториалното и градско планиране Ивайловград не разполага с ОУПО, а само
разполага с регулационни планове за общинския център и за 34 населени места. Така че
съществуват само 16 села в рамките на общината, които не разполагат с регулация и за които
настоящият устройствен план ще определи тяхната строителна граница.

Конкретни изводи, препоръки и прогнозни предвиждания
9. ПРОГНОЗА

9.1. Какво разбира под ПРОГНОЗА Общият Устройствен План на Ивайловград
Под прогноза в общия смисъл на контекста се разбира предварително познаване
развитието на бъдещи събития или установяване вероятността на някои ситуации, възникващи с
течение на времето.
Прогнозата е предвиждане на бъдещо развитие, оповaвайки се на определени индикации.
Също така е свързано с предсказване, т.е да предвиди какво ще се ще се случи.
В случая на Общият устройствен план, чиито хоризонт, както е посочено, е за 20 години,
Прогнозата се свързва с териториалният модел, който се очаква да се реализира за дадения
хоризонт. В обхвата на териториалното планиране, тази методологическа визия се определя
като: „Бъдещо/перспективно стратегическо планиране‖
С помощта на методи, широко използвани в различни научни дисциплини, перспективата
търси идентифициране на бъдещи сценарии по-вероятни и по-желани, към които трябва да се
насочи общината, като най - ползваният метод за Проучване на териториалното планиране е
Метода за представяне на сценарии.
Традиционното планиране е било предимно ретроспективно, тъй като преследваните
цели са предопределени до голяма степен от това, което се случва в настоящето и какво се е
случило преди на територията, за която се планира.
Първо, представя се желаното бъдеще по възможно най-открития начин, т.е. по
креативен начин, освободен от ограниченията на опита и настоящите обстоятелства.
Второ, с този образ на желаното в ума, се пристъпва към избора на най-задоволителното
бъдеще започвайки от сегашните възможности и уроците от миналото. За тази цел е необходимо
една глобална визия на проблемите, които засягат всяко населено място (анализ), за да се
стартира с конкретно действие на местно ниво. Успоредно, е необходимо мобилизиране на
всички местни заинтересовани страни, така че да служат за разработване на стратегии за
териториалното развитие.
Бъдещото предлага различни възможности, но само някои от тях в момента са с найголяма вероятност за възникване. Поради тази причина, далновидността трябва да може да
идентифицира онези бъдещи сценарии, които в периода от настоящия момент на проучването
до определения хоризонт могат да се реализират. Обикновено времевият хоризонт се простира
в рамките от 10 до 20 години.
По този начин, целта на прогнозата е да насочи териториалното развитие на общината,
използвайки съществуващият потенциал в рамките на определения хоризонт, отчитайки факта,
че светът се е променил коренно през последните години, че мега-тенденции с голяма сила като
глобализацията, обществото на знанието и технологиите, както и информационния бум са
навлезли стремглаво и с огромна енергия в новото хилядолетие.

На базата на анализа са формулирани няколко основни прогнозни направления в
развитието на община Ивайловград. Изводите, от които се извлича прогнозата за бъдещото
развитие са формулирани на базата на подробен анализ на всички компоненти описани в
методологическата матрица
Общите направления за развитие на община Ивайловград са туризъм, селско стопанство,
винопроизводство добив на гнайс. Необходимите промени в конкретни териториални обекти са
предимно в транспортно-комуникационната инфраструктура, водоснабдяването и канализацията,
обектите на общественото обслужване и в площта на гробищните паркове.
9.1.1. Социално-икономическа и демографска прогноза
Община Ивайловград остава встрани от основната ос на икономически дейности в
областта. Условното ориентиране на тази ос е приблизително по трасето главния път Е80 с
посока към ГКПП „Капитан Андреево―. Това я определя като сравнително изолирана гранична
територия периферна на основните маршрути и активности.
Основният достъп от север през територията на страната е бавен и затруднен поради
планинския релеф на зоната, който оформя път с много завои и проблемна настилка. Това
налага достъпа до общината от вътрешността на страната да става през по-дълъг, но на
равнинен терен разположен път през съседната държава – Гърция.
Изолираността на общината се допълва не само от лош транспортно-комуникационен
достъп, а и от планинския и нископланинския релеф на територията.
От друга страна общината има множество предимства и потенциал за привличане на
повече посетители, нови жители и чуждестранни и местни инвестиции. Богато културноисторическо наследство, язовир Ивайловград, макар и да не е изцяло в територията на
общината са основните притегателни центрове. Те създават предпоставки за развитие на
културен, познавателен, религиозен туризъм, спортен риболов и други.
Въпреки тези положителни особености на територията основен проблем за това развитие
се явява демографката прогноза за продължаващо намаление на населението, както заради
отрицателен механичен приръст, така и заради отрицателния естествен приръст.
За развитието на потенциалите и за подпомагането на различните икономически отрасли,
които се развиват на територията на общината е необходимо създаването на подходящи
условия.
Приоритети за реализация са:
 Подобряване на състоянието на транспортно-комуникационните връзки.
 Разширяване на път II-59 от републиканската пътна мрежа с цел подобряване на
достъпа до общинския център от Гърция, както и на достъпността на общината
като цяло.
 Реконструкция и разширяване на пътищата, които осигуряват достъп до обектите
на културно историческото наследство.
Чрез подобряване на достъпността, ще бъде намалена степента на изолираност на
общината, което ще доведе до нови възможностти за развитие в социално-икономически план.
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9.1.2. Обществено обслужване и техническа инфраструктура
Общественото обслужване на територията на общината е силно концентрирано в общинския
център, въпреки че там живее половината от населението на общината. Основен проблем в
населените места е лошото състояние на сградния фонд и на много места липсата на функция
на обектите предназначени за обществено облсужване.

11. Баланс на територията

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА КЪМ ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩ ИНА ИВАЙЛОВГРАД
Наименование на териториялните елементи

Инфраструктурата на водоснабдяването също има нужда от обновяване заради големите загуби
по трасетата , а канализационната мрежа от разширяване и създаване на ПСОВ, която е сред
актуалните проекти за изпълнение на територията на общината.
Приоритети за реализация:
 спортни съоръжения и обекти в две населени места
 промени на предназначението на имоти и зони за обществено обслужване, загубили
своята функция и необходимост за използване като такива
 разширяване на канализационната мрежа и създаване на ПСОВ

10. Предложенията на плана
Общият устройствен план на община Ивайловград е изготвен за територията на
общината, което включва нейните населени места с прилежащи земплища. Изработен е и детайл
на общинския център. Определени са устройствените режими и зоните с общо и някои зони с
конкретно предназначение.
Формулираните видове устройствени режими и зони са следните:
-

Жм – Жилищна устройствена зона с малкоетажно застрояване
Жс – Жилищна устройствена зона със средноетажно застрояване
Жк – Жилищна устройствена зона с комплексно застрояване
Оo - Зoни и обекти на общественото обслужване
Пп – Предимно производствена устройствена зона
Са – Терени за спорт и атракции
Оз – Терени за озеленяване
Ок – Рекреационни устройствени зони
Смф – смесена многофункционална зона
Тти – територии и площни обекти за транспортна инфраструктура
Тти2 – Територии и площни обекти за техническа инфраструктура
Терени за гробищни паркове
Терени за депа за отпадъци

Режимите и зоните са избрани на базата на съществуващо положение и предвиждания.

ТЕРИТОРИИ С НАЙ-ОБЩ О ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
1. Жилищни функции
2. Общественоослужващи функции
3. Производствени дейности
4. Складови дейности
5. Рекреационни дейности, курорти и вилни зони
6. Озеленяване, паркове и градини
7. Спорт и атракции
8. Земеделски територии, в т.ч.
8.1. обработваеми земи - ниви
8.2. обработваеми земи - трайни насаждения
8.3. необработваеми земи
9. Горски територии
10. Горски ниви, ливади, пасища и други
11. Водни площи
12. Транспорт и комуникации
13. Техническа инфраструктура
ЗАЩ ИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ
14. Защитени зони по НАТУРА 2000 за местообитания
15. Защитени зони по НАТУРА 2000 за птици
16. Защитени територии
17. Терени с обекти на недвижимото културно наследство
18. Територии за възстановяване и рекултивация/сметища
19. Нарушени територии - кариери
ДРУГИ ТЕРИТОРИИ
20. Други урбанизирани територии
21. Предимно производствена устройствена зона
22. Смесена многофункционална зона
23. Скали, пясъци, мочурища, дерета и други
24. Гробищни паркове
25. Територии със специално предназначение
26. Територии за добиване на полезни изкопаеми
27. Терен за депо за строителни отпадъци
ОБЩ А ПЛОЩ

Площ на съществуващи
елементи
в ха

в%

Площ на проектни елементи

кв.м/жител

в ха

в%

кв.м/жител

745,88
0,00
10,45
0,67
0,00
0,00
5,26
25530,68
18032,81
7561,07
60,37
46589,94
5051,53
1097,58
1437,43
18,46

0,92
0,00
0,01
0,001
0,00
0,00
0,01
31,38
22,16
9,29
0,07
57,26
6,21
1,35
1,77
0,02

0,20
0,00
0,003
0,0002
0,00
0,00
0,00
6,83
4,82
2,02
0,02
12,46
1,35
0,29
0,38
0,005

659,75
46,70
13,51
0,67
910,34
20,79
15,50
25530,68
17533,75
7486,22
33,61
46288,01
5051,53
1097,58
1438,15
19,60

0,81
0,06
0,02
0,001
1,12
0,03
0,02
31,38
21,55
9,20
0,04
56,89
6,21
1,35
1,77
0,02

0,18
0,01
0,004
0,0002
0,24
0,01
0,004
6,83
4,69
2,00
0,01
12,38
1,35
0,29
0,38
0,01

74575,76
44828,99
213,20
4,86
2,94
14,13

91,66
55,10
0,26
0,01
0,004
0,02

19,95
11,99
0,06
0,00
0,001
0,004

74575,76
44828,99
213,20
4,86
2,94
14,13

91,66
55,10
0,26
0,01
0,004
0,02

19,95
11,99
0,06
0,001
0,001
0,004

25,68
147,18
0,00
487,17
32,46
18,95
18,83
0,00
81363,65

0,03
0,18
0,00
0,60
0,04
0,02
0,02
0,00

0,01
0,04
0,00
0,13
0,01
0,01
0,01
0,00

0,00
150,42
5,36
487,17
34,25
18,95
18,83
11,03
81363,65

0,00
0,18
0,01
0,60
0,04
0,02
0,02
0,01

0,00
0,04
0,001
0,13
0,01
0,01
0,01
0,003

Общ устройствен план на Община Ивайловград
12.

Правила и нормативи за прилагане на ОУПО Ивайловград

(3) Всяка обособена устройствена зона се обозначава с буквено-цифров идентификационен код
съгласно изискванията на Наредба № 8/2001 год. (обн., Д.в., бр. 57 от 2001 год.) на МРРБ за

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Чл. 1. (1) Тези правила и нормативи за прилагане на общия устройствен план на община

УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И ТЕРЕНИ

Ивайловград (ОУПО), наричани нататък за краткост ―ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ‖, уреждат

Раздел І

устройството на територията на община Ивайловград в администра-тивните й граници.
Чл. 2. Целта на ПРАВИЛАТА И НОРМАТИВИТЕ е да осигуряват необходимите условия за понататъшното комплексно развитие и ефективно функциониране на общинската територия при
едновременно отчитане и съхраняване на уникалната природна среда, опазва-не и интегриране
в съвременния живот на общината на богатото й културно наследство.
Чл. 3. (1) В съответствие с целта по чл.2, ПРАВИЛАТА И НОРМАТИВИТЕ конкретизират и
допълват разпоредбите на Наредба № 7/2003 г. (Обн., ДВ, бр. 3 от 2004 г.) на МРРБ за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, наричана по-

Общи положения
Чл. 5. (1) С ОУПО общинската територия се разпределя на видове територии с основно
предназначение, типове и разновидности устройствени зони и самостоятелни терени с
устройствен режим, предвидени в Наредба № 7.
(2) Разновидностите на устройствените зони по ал. 1 включват и такива, предназначени за
прилагане на ограничителните режими на защитените зони, включени в екологичната мрежа
„Натура 2000‖ по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

нататък накратко ―Наредба № 7‖, както и установяват за определени територии режими на

Чл.6 (1) Териториите с основно предназначение са:

превантивна устройствена защита по чл. 10, ал. 3 от ЗУТ.

1. урбанизирани територии (населени места и селищни образувания);

(2) ПРАВИЛАТА И НОРМАТИВИТЕ:

2. земеделски територии;

1. допълват номенклатурата на типовете и разновидностите на устройствените зони, определени

3. горски територии;

с Наредба № 7, вкл. със специфични типове и разновидности и адаптират съдър-жанието им към
конкретните условия;
2. обособяват части от териториите, регламентирани като самостоятелни терени с устройствен

4. защитени територии;
5. нарушени територии за възстановяване.

режим по чл. 6, ал. 2 от Наредба № 7, чието устройство и застрояване се подчинява на правила

(2) Жилищните устройствени зони са с преобладаващо застрояване с малка височина, като в

различни от тези на зоната/територията, в която попадат;

град Ивайловград фигурират и зони със средноетажно застрояване и комплексно застрояване и

3. конкретизират пределните стойности на нормативите за устройство и застрояване на
устройствените зони по Наредба № 7;
4. регламентират задължителни изизсквания към последващото подробно устройстве-но

включват разновидностите Жм, Жс и Жк.:
(3) Производствените устройствени зони са от разновидноста предимно производст-вени,
означени с Пп.

планиране;

(4) Рекреационните устройствени зони включват следните разновидности:

5. установяват правила за наблюдение, поддържане и отчитане на прилагането и изме-нение на

1. зони на селищно озеленяване, означени с Оз;

общия устройствен план на общината.

2. курорти, означени като Ок;

Чл. 4. (1) Границите на населените места, селищните образувания, устройствените зони, както и

(5) Смесените зони обхващат следните разновидности:

терените с конкретно предназначение, са показани на графичните материали към ОУПО.
(2) Границите по ал. 1 се конкретизират с последващите цялостни подробни устройствени
планове по чл. 37.

1. смесени обществено-облужващи и производствено-складови в селищата, в градската
територия, в извънселищната територия,, означени със Смф;
(6) Териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия са без
разновидности и могат да бъдат:

Общ устройствен план на Община Ивайловград
1. земеделски територии,

зоните в много малките села). Площите за крайулично паркиране се изпълняват (изграждат) с
бетоново-тревна настил-ка.

2. горски територии,

(4) Урегулираните поземлени имоти в жилищните устройствени зони по алинея 1 се устройват и
Наименование

на Код

зоната

Пза

Кинт

стр

Позел.

Н мах.

(%)

(етажи)

Други

правила

и

застрояват при спазване на следните показатели:

изисквания

(%)
.
Жилищни
ствени

устрой- Жм
зони

30

0.6

60

7 (2)

с

преобладаващо

Препоръчителна
мин. площ на УПИ 1000 кв. м.

2. Производствени устройствени зони :
Чл. 10. Предимно производствените зони (Пп) се устройват и застрояват съгласно чл. 22 и чл. 25

застрояване с малка

на Наредба № 7., при спазване на следните нормативи:

височина

Наименов
ание

3. нарушени територии.
Чл. 7. В териториите с основно предназначение и устройствените зони или извън тях се
обособяват самостоятелни терени с устройствен режим, предназначени за:
- недвижими културни ценности;

Код

на

Пзастр

Кинт

(%)

Позел.

Н мах.

(%)

(етажи)

40

10 (3)

Други

правила

и

изиквания

зоната
Предимно

Пп

60

1.2

- В Пзастр. се включват

производс

всички технологични

твена

пътища и обслужващи

зона

открити площи

- транспортна инфраструктура, означени;

- Н не се отнася за

- техническа инфраструктура и комунално стопанство.

съоръжения.

Раздел ІІ
Режим на устройство и застрояване на устройствените зони

3. Устройствени зони за озеленяване

1. Жилищни устройствени зони

Чл. 11. (1) Устройствените зони за озеленяване(Оз) са предназначени предимно за краткотраен

Чл. 8. (1) Жилищните устройствени зони с преобладаващо застрояване с малка височина,

отдих в природна среда.

означени с Жм, се прилагат във всички населени места в общината, вкл. гр. Ивайловград.

(2) В рекреационните зони се допуска устройването, респ. изграждането на:

(2) Жилищните устройствени зони по алинея 1 се устройват и застрояват съгласно чл.чл.16. до

- семейни хотели до 40 л.;

19. на Наредба № 7.
(3) Когато жилищните устройствени зони по алинея 1 са разположени край река, се прилагат
разпоредбите по чл. 28. и чл. 29. от настоящите ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ.
(4) В жилищните устройствени зони по алинея 1 се допуска изграждане на обслужващи обекти.
(5) Уличните пространства в жилищните устройствени зони по алинея 1 се устройват
задължително с улично озеленяване – един ред дървета на всяка от страните на улицата,
осигуряващи зелен коридор, при минимална широчина на тротоара 3 м (с изключение на Жм

- жилищни и вилни сгради;
- места за къмпиране, бунгала;
- сгради за обслужващи дейности (търговия, хранене, услуги);
- обекти за спорт и атракции;
- обществени озеленени площи;
- обекти на техническата инфраструктура, в т.ч. места за паркиране.

Общ устройствен план на Община Ивайловград
2. магазини и заведения за хранене;
(3) Урегулираните поземлени имоти в зоните за озеленяване се устройват и застрояват
съобразно следните показатели:

3. открити обекти за спорт;
4. обществени озеленени площи;
5. обекти на техническата инфраструктура, в т.ч. места за паркиране.

Наименов
ание

Код

на

Пзастр

Кинт

(%)

Позел.
(%)

Н мах.
(етажи)

зоната
Зона

Други

(3) Вилните зони по ал. 1 се устройват при спазване на следните нормативи:

правила и
изиквания

за Оз

30

0.6

65

7 (2 ет)

-

озеленяв
ане

Наименов Код

Пзастр

ание

(%)

на

Кинт

Позел.

Н мах.

(%)

(етажи)

80

7 (2 ет)

Други правила и
бележки

зоната
Вилна

Ов

15

0.3

зона

Осн.

застр.

не

повече от 200 кв.м.

(4) Когато зоните за озеленяване попадат в обхвата на жилищни зони в рамките на селища или
махали, те се устройват по правилата и нормативите на жилищни устройствени зони с
преобладаващо застрояване с малка височина от вида Жм. Видът на устройствената зона се
определя с цялостния подробен устройствен план на рекреационната зона.

4. Смесени устройствени зони

Чл. 12. Устройствените зони за градскипаркове (Оз), се устройват и застрояват съгласно чл. 30 и

Чл. 15. (1) Смесените обществено-облужващи и производствено-складови зони в се-лищата

чл. 32 на Наредба № 7.

(Смф ) регламентират устройството на зони за стопански дейности в обхвата на селищните

Чл. 13. (1) В устройствените зони за озеленяване Оз се допуска:

територии. Те се устройват и застрояват в съответствие с Правила и нормативи за прилагане на

1. осъществяване на паркоустройствени мероприятия;
2. изграждане на обекти на туристическото обслужване, концентрирани в обслужва-щи ядра,
определени с цялостни паркоустройствени планове;
(2) Ядрата по ал.1, т.2 се оразмеряват при спазване на норматива за допустимо нато-варване
средно 700 кв.м на човек или 12 човека на ха (гранично натоварване в гора - 10 човека на ха, а за
поляните - 15 човека на ха), като при оразмеряване на обслужващите обекти се отчита сменност.
(3) За индивидуалните сгради за сезонно ползване и обслужване по ал.1, т.3, когато не са
разположени в селища или селищни образувания, с цялостния подробен устройствен план (ПУП)

Общия градоустройствен план със специфични правила и нормативи за устройство на град
Ивайловград.
(2) Смесените обществено-обслужващи и производствено-складови зони по ал. 1 могат да се
определят с цялостния подробен устройствен план на населеното място.
(3) Смесените обществено-обслужващи и производствено-складови зони – селищни образувания
регламентират устройството на зони за стопански дейности в селищните територии.
Предназначени са предимно за:
1. обществено-обслужващи обекти с ограничен персонал;

на парка (по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ) се определят УПИ за застрояване, групирани в ядра,

2. занаятчийски работилници;

разположени на подходящи места в парковата територия.

3. малки предприятия с безвредни производства с не повече 30 работни места.

Чл. 14. (1)Вилните устройствени зони (Ов) се устройват и застрояват съгласно чл. 28, ал. 5 и чл.

(4) Урегулираните поземлени имоти в смесените обществено-обслужващи и произ-водствено-

29 на Наредба № 7.

складови зони – селищни образувания се устройват и застрояват съгласно чл.19 на Правилата

(2) Във вилните зони по ал. 1 се допуска устройването, респ. изграждането на:

за прилагане на ОУП на гр. Ивайловград.

1. вилни сгради;

Общ устройствен план на Община Ивайловград
Чл.

16.

(1) Урегулираните

поземлени

имоти

в смесените

обществено-обслужващи

и

производствено-складови зони се устройват и застрояват съгласно долните правила:

Наименов
ание

Код

на

Пзастр

Кинт

(%)

Позел.

Н мах.

(%)

(етажи)

30

10 (3)

Други

правила

и

изисквания

зоната
Наименование

Код

Пзастр (%)

Кинт

на зоната
Смесени

Соп3

40

0.8

Позел.

Н мах.

(%)

(етажи)

50

12.0 (2ет)

Други правила и

Зона

изисквания

„Земеделс

Зз

60

1.2

Н не се отнася за
съоръжения.

ки земи‖
Н

мах.

не

обслужващи и

отнася

производствен

съоръжения

се
за

о-складови
зони

6. Териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия
Чл. 18. (1) Територии за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия са:
1. горските паркове;
2. скалните венци;

(2) Строителната линия откъм страната на реката в зоната по ал. 1 да отстои на 50 м. от талвега,
като в този обхват се предвиди само залесяване с растителни видове, характерни за
съответните местообитания, разположени в съседство, респ. дървесна растителност, и се
осигури възможност за достъп за почистване и поддръжка на речното корито.
5. Устройствени зони «Земеделски земи»
Чл. 17. (1) Устройствените зони «Земеделски земи» регламентират устрой-ствения статут на
земите с висока бонитетна категория (І-ва до VІ-та) и поливните обра-ботваеми земи, като
ограничават възможността за промяна на предназначението им.
(2) Промяна на предназначението на земи в устройствени зони по алинея 1 се допуска в
случаите, в които теренът граничи с път най - малко ІV клас.
(3) Допустимата промяна на предназначението е за:
1. изграждане на крайпътни обслужващи обекти;
2. изграждане на обекти за обработка и съхранение на селскостопанска продукция;
3. териториално развитие на съществуващи селищни образувания;
4. изграждане и на жилище за собственика и за охраната.
(4) Промяната на предназначението може да обхване площ, не по-голяма от три дка. Когато
имотът е с по-голяма площ, промяната се извършва само за част от него с размер до три дка.
(5) Устройството и застрояването на имотите с променено предназначение се извър-шва
съгласно долните показатели:

3. естествено и изкуствено залесените земеделски земи;
4. новоизгражданите и реконструирани пътища.
(2) Необходимите ландшафтноустройствени мероприятия за горските паркове се определят с
цялостните им подробни устройствени планове по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ и включват задължително
опазването на средата на крайбрежията на водните течения, попадащи в границите им.
(3) Не се допуска отнемане на скална маса от скалните венци, както и застрояване в
непосредствено прилежащите им територии. В случаите на заварено/съществуващо застрояване в тях се осъществяват озеленителни и други устройствени мероприятия за възстано-вяване
на ландшафта.
(4) Естественото и изкуствено залесяване в обхвата на земеделските земи се оценява като
качество на «ценен културен ландшафт» и не се допуска унищожаване му.
(5) Трасетата на новоизгражданите пътища следва да нарушават във възможно най-малка
степен ценните и характерни елементи на ландшафта – скални масиви, земни форми,
съществуващо естествено или изкуствено едроразмерно озеленяване.
(6) Реконструкцията на съществуващите пътища задължително се съчетава с осъщест-вяване на
подходящо крайпътно озеленяване.
7. Специални изисквания при устройството и застрояването на територията
Чл. 19. (1) При урбанизиране на територии край реки, когато се засягат защитени зони по Натура
2000, границата на застрояване не може да бъде на разстояние по-малко от 100 м. от талвега,
освен в случаите, в които с настоящите правила е определено друго. Тези полоси се озеленяват
с растителни видове, характерни за съответните местообитания, разположени в съседство с тях.

Общ устройствен план на Община Ивайловград
Във всички случаи на урбанизиране на територии край реки да се осигури възможност за достъп
за почистване, укрепване и поддръжане на речното корито.

Раздел ІІІ
Устройствен режим на обособените самостоятелни терени

(2) В териториите по алинея 1 с подробните устройствени планове се предвиждат цялостни
канализационни системи за отпадъчни води и отвеждането им в съответните пречиствателни
съоръжения. До изграждането им отпадъчните води се заустват в индивидуални съоръжения за
отвеждане и пречистване на водите (водоплътни изгребни ями), които отговарят на техническите
и санитарно-хигиенните изисквания.

Чл. 25. (1) В самостоятелни терени с устройствен режим, предназначени за недвижими културни
ценности, са включени защитените територии за опазване на недвижимото културно наследство
по смисъла на чл. 79, ал. 5 от ЗКН.
(2) Терените по ал. 1 са предназначени за дейности, насочени към опазването и социализация на
недвижимите културни ценностти и се устройват в съответствие с режимите за опазване

Чл. 20. (1) При урбанизиране на територии в обхвата на заливаемите ивици около водни обекти,
в ПУП се включват отреждания за изграждане на необходимите защитни съоръжения.

(3) В терените по ал. 1 за археологически НКЦ се прилагат разпоредбите на чл. 35 от Наредба
№ 7. На основание съответни санкции на компетентните органи по ЗКН в тях се допускат:

(2) До изграждането на съоръженията по ал. 1 в крайбрежните заливаеми ивици не се допуска
капитално застрояване и другите дейности по чл. 134 от Закона за водите.
Чл. 21. (1) В територии с активни свлачищни процеси, с потенциални условия за свлачища и в
терени, засегнати от древни свлачищни процеси, както и в районите на скалните венци и на
водните течения последващото устройствено и инвестиционно проектиране се основава на

1. Специализираните проучвателни и консервационно-реставрационни работи,
2. Строителство, свързано с опазването, социализацията и охраната на НКЦ, благоустройствени
работи, озеленяване и изграждане на съоръжения на техническата и транспортна, в т.ч.
довеждаща инфраструктура,
3. До издаване на изрични предписания на компетентния орган по чл. 79, ал.2 от ЗКН,

инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания.
(2) В териториите по алинея 1 строителство се допуска само след провеждането на
необходимите укрепителни мероприятия за свлачищния масив.

охранителните зони на археологическите НКЦ, се устройват в съответствие с правилата и
нормативите за устройствените зони или териториите с превантивна защита, в които попадат,
както и с плановете и проектите, отнасящи се за дейностите по т.2.

Чл. 22. (1) По съществуващи и нови комуникационни артерии (пътища и улици) през или в
близост до населени места и селищни образувания с шумово натоварване над граничните
стойности на нивата на шума по Наредба № 6/2006 на МЗ и МОСВ за показателите за шум в
околната среда, с ПУП в зависимост от конкретните условия се предвижда шумозащитно

Чл. 26. (1) В самостоятелни терени с устройствен режим, предназначени за транспортна
инфраструктура, са включени проектните трасета и съоръжения на пътната, железопътната и
авиационната инфраструктура.

озеленяване в необходимия обхват и ширина или изграждането на изкуствени шумозащитни

(2) За терените по ал. 1, отнасящи се за проектни трасета и съоръжения, които в ОУПО са с

екрани.

приблизителното местоположение, както и за обходи на населени места на съществуващи

(2) При липса на теренни или други условия за изграждане на шумозащитните съоръжения по ал.
1, в правилата за прилагането на ПУП се включва изискване за задължително реализиране на

Чл. 23. Източниците на производствен шум се локализират по начин, който да осигу-рява
защитен

сервитут

в

обхвата

на

промишленото

проучвания.
(3) При прокарването на линейни обекти на транспортната инфраструктура се осигуряват

защитно озеленяване в границите на УПИ, прилежащи на пътя.

необходимия

пътища, окончателното местоположение се определя с ПУП на база специализирани

съсредоточие,

респ.

производствената зона.
Чл. 24. Общо изискване към подробните устройствени планове, в т. ч. и плановете за устройство

необходимите прокари за животни и насекоми, съобразени с пътищата на миграцията им.
Чл. 27.

(1) В самостоятелни терени с устройствен режим, предназначени за техническа

инфраструктура и комунално стопанство, се включват мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура и обектите на комуналното стопанство.

на парковете и градините по чл. 62, алинея 1 от ЗУТ, както и проектните решения, отнасящи се

(2) За терените по алинея 1, отнасящи се за проектни трасета и съоръжения, които в ОУПО са с

за благоустрояването на озеленените площи на територията община Ивайловград, да бъдат

приблизителното местоположение, окончателното местоположение се определя с ПУП на база

съобразени с нормативните изисквания за достъпна среда.

специализирани проучвания.

Общ устройствен план на Община Ивайловград
(3)

Площадките

за

разполагане

на

депата

и

на

съоръженията

и

инсталациите

за

непротиворечащи на характера на основната устройствена зона. В тези случаи новите зони

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци се отреждат и застрояват в съответствие с

влизат в сила едновременно с одобряването на плана, без да се процедира изменение на ОУПО.

изискванията на наредбата по чл. 13 от Закона за управление на отпадъците.

(2) Допускането по алинея първа не се отнася за устройствените зони, попадащи или включващи

(4) Гробищните паркове се разполагат и устройват в съответствие с Наредба № 21/84 за
изграждане и поддържане на гробищните паркове ...

територии с особена териториалноустройствена защита, в т.ч. устройствените зони Оз, Оз2, Ов.
Чл. 30. Всички планове по чл.28, ал.2, точки 1 до 6 вкл. се изработват в съответствие със

Глава трета

следните общи изисквания:

ПОСЛЕДВАЩО ПОДРОБНО УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ

1. За територии с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с не-приложена първа

Чл. 28. (1) Общият устройствен план на общината се прилага чрез предимно цялостни подробни
устройствени

планове

на

урбанизираните

територии

и

на

структурни

елементи

на

извънселищната територия.

ЗУТ без ал.7;
2. За прилагане на принципа за осигуряване на пространствена непрекъснатост на природната

(2) Цялостни подробни устройствени планове се изработват и одобряват задължител-но за:
1. населените места в случаите, когато анализът по § 5. от Преходните и заключителни
разпоредби е показал, че действащата им планова основа не може да бъде приведена в
съответствие със съвременните нужди чрез частичната или цялостната й актуализация;
2. териториите със земеделски земи, предвидени за разширение на съществува-щи населени

среда и протичащите в нея процеси и прекъснатост на убанизацията;
3. За провеждане пътища и проводи на техническата инфраструктура през територии с особена
териториално-устройствена и с превантивна защита с минимално нарушаване на средата, вкл.
природната среда между местообитанията и при задължително осигуряване на свободно
преминаване през тях на всички представени в зоната животински видове.
4. За всички населените места се планира реконструкция на разпределителните водопроводни

места;
3. новосъздаваните селищни образувания – вилни зони (вкл. върху земи по § 4 на ЗСПЗЗ),
производствено-складови зони (вкл. върху селскостопански дворо-ве на бивши ТКЗС и ДЗС),
смесени

регулация по предходен устройствен план задължително се прилагат разпоредбите на чл.16 на

обществено-обслужващи

и

производст-вено-складови

зони

и

междуселищни

обслужващи центрове;
4. горски паркове и извънселищните паркове
5. рекреационните зони: в незащитена природна среда или в защитени територии по ЗЗТ, ЗБР,
ЗКН;

мрежи чрез подмяна на съществуващите тръби с нови с подхо-дящи параметри, а за населените
места и/или група населени места с повече от 250 жит. и за всички производствено-складови
зони, смесени обществено-обслужващи и производствено-складови зони и междуселищни
обслужващи центрове – канализационни системи, вкл. за повърхностни води;
5. За извършване при планирането на новопредвидените жилищни и вилни зони на целеви
анализ, насочен към разкриване на:
- подходящи територии в селищна или в природна среда за високо-категорийно обитаване в
индивидуални поземлени имоти с площ не по-малка от два декара, с ниска интензивност на

6. териториите, представляващи части от защитени зони по ЗБР с разрешена намеса.

застрояване и малка гъстота на обитаване;

(3) Не се допуска изпреварващо процедиране на подробни устройствени планове за части от

- възможности за териториално насочване на социално жилищно строи-телство и оборотен

територията на зоните по ал. 2, т.т. 4, 5 и 6, както и промяна на предназначението на отделни

общински жилищен фонд,

(единични) имоти в техния обхват.

6. За запазване, при заявено желание на собствениците, на имоти без промяна на

(4) С плановете по ал. 1 не може да бъде променяно предназначението на териториите –

предназначението – за земеделско ползване, при изработване на плановете за териториите и

изключителна държавна, публична държавна и публична общинска собственост.

зоните по чл.28, ал.2, т.т. 4, 5 и 6. При наличие на повече от един такива имоти, същите се

Чл. 29. (1) С плановете по чл. 28 е допустимо еднократно, в размер до 50 на сто от площта на

групират в ядра за земеделско ползване.

зоната, да се въвеждат до два вида или разновидности устройствени зони с функции,

Чл. 31. (1) Последващите подробни устройствени планове, включващи територии с особена
териториално-устройствена защита, се изработват при съобразяване със съответните плановете

Общ устройствен план на Община Ивайловград
за опазване и управление, респективно съблюдаване на режимите, въведени по реда на

(без гр. Ивайловград) и селищните образувания, паркоустройствени планове за горски паркове и

специалното законодателство.

зони за отдих и туризъм в природна среда и непроцедирани подробни устройствени планове на

(2) До изработването и одобряването на планове за управление на защитените зони по Натура
2000, подробните устройствени планове се разработват въз основа на или едновременно с целеви проучвания за установяване на точното местоположение и граници на
защитените местообитания и другите значителни животински и растителни видове и на ре-

земеделски имоти, предназначени за промяна на предназначението им от гледна точка на
съответствието им с предвижданията на общия устройствен план на общината и с Правилата и
нормативите.
(2) В зависимост от резултатите от анализа по ал. 1 се определят плановете:

жимите им на охрана.

1. чието действие се потвърждава;

(3) В случаите по ал. 2, когато поради голяма площ планираната зона не може да бъде обхваната

2. плановете, които следва да бъдат приведени в съответствие с ОУПО и Правилата и

в един план, се определя такъв териториален обхват на проучванията и плана, който осигурява

нормативите чрез частични изменения;

възможност за проследяване на връзките между местообитанията. Този обхват се определя при
допускане изработването на проект за плана съвместно от общинската администрация и
Районна инспекция по околната среда и водите, респ. Министерството на околната среда и
водите.

3. чието действие следва да бъде спряно по съответния ред, а за засегнатите терито-рии се
изработят нови устройствени планове.
§ 6. Във всеки конкретен случай при разработване на ПУП за територия, включваща крайбрежни
заливаеми ивици на водни обекти, до определянето на обхвата им общинската администрация
изисква от Басейнова дирекция Източнобеломорски район нанасянето му на картите и

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

организира маркирането му на терена .

§ 1. Тези Правила и нормативи се издават на основание чл.104, ал.2 на Закона за устройство на

§ 7. Правилата и нормативите за прилагане на общия устройствен план на община Ивайловград,

територията.

Специфични правила и нормативи за устройство на територията, заедно с приложенията, които

§ 2. ОУПО с Правилата и нормативите за прилагане на общия устройствен план на община
Ивайловград влизат в сила с обнародването на акта за одобряването им в ―Държавен вестник‖.

са неразделна част от тях, да се публикуват в Бюлетин ―Строителство и архитектура‖.
§ 8. Указания по прилагане на тези Правила и нормативи дава кметът на община Ивайловград.

§ 3. Специфичните правила и нормативи по чл. 1, ал 2 влизат в сила след одобряването им от
министъра на регионалното развитие и благоустройството и обнародването на акта за
одобряването им в ―Държавен вестник‖.

13.

Специфични правила и нормативи за устройство на територията

Специфични правила и норми за обектите на КИН

§ 4. (1) Препоръчва се налагане на мораториум върху продажбите и замените на поземлени
имоти – общинска собственост в границите на жилищните зони в населените места и в
териториите, предвидени за урбанизация, и реализирането им за капитално застрояване, освен
за общински жилища или публична социална и техническа инфраструктура, с оглед реализиране

В компактната територия на културно-историческото наследство се допуска:
1.Извършване на археологически проучвания:

на общински политики.

а/ - В процеса на реализация на градоустройствените планове, се извършва пълно

(2) Препоръчва се изработване и приемане от общинския съвет на цялостна Общинска стратегия

археологическо проучване на строителното петно и терена в рамките на имота с цел да се

за опазване и социализация на културното наследство, съгласно чл. 17, ал. 2 от ЗКН, с оглед

разкрият, документират, изучат и експонират съществуващите паметници на културата.

осигуряване на оптимални условия за опазването и реализацията на потенциала му като
туристически ресурс.

б/- Изкопни работи на територията на КИН се разрешават след обявяването на разрешението за
строеж на местната структура, отговорна за опазване паметниците на културно историческото

§ 5. (1) Техническата служба на община Ивайловград извършва преглед и анализ на всички

наследство и в присъствието на най-малко двама представители – археолог и архитект на

действащи на територията на общината подробни устройствени планове за насе-лените места

строителната площадка, които задължително оформят строителния протокол за изкопните
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работи.

развитието и цялостното експониране на резервата и груповия паметник на архитектурата.

в/- Резултатите от пълните археологически проучвания се заснемат и съгласуват професионално

8. Налагане на общи или частични строителни забрани във връзка с изработване и прилагане на

от археолог, архитект и геодезист и се нанасят на специализирана археологическа карта /

генерален консервационно - реставрационен план, подробни градоустройствени планове за

подземен и/или/ надземен кадастър /. Картата се изработва в цифров вид и отразява всички

триторията, пълни или частични преработки на инвестиционни проекти , наложени от

атрибути на паметника, позволяващи пълна инвентаризация и мониторинг както на отделен

необходимостта да се експонира новоразкрит археологически обект.

археологически обект, така и на резервата като цяло. На картата се нанасят системно
новоразкритите археологически обекти. Тази карта е основа за всички бъдещи проучвания и
предвиждания по общите и подробни градоустройствени планове.

9. В части от сградите на КИН са допустими ателиета за обучение и услуги и малки занаятчийски
работилници, без такива, представляващи потенциални източници на замърсители на
атмосферния въздух или с наднормен шум;

г/ - Собствениците на имоти, които са в съседство с подлежащи на консервация и реставрация
обекти са длъжни да допускат да бъдат извършвани на границата на имотите им частични
археологически разкопки, и други помощни работи - / укрепване на основи, дренажи и др./,
необходими за провеждането на консервационни и реставрационни работи по паметниците на
културата в съседство.
2. Извършване на общи, проучвателни, археологически, консервационно-реставрационни работи
и експониране на място на обекти със статут на недвижими паметници на културата, както и
реконструкция по архивни документи на разрушени паметници или на други обекти с качества на
паметници.

В компактната територия на културно-историческото наследство не се допуска:
- Разрушаване на архитектурно-строителни паметници на културата с цел преизграждането им с
нови материали. Ако се докажат сериозни конструктивни причини налагащи подмяна на част от
сграда или на целия обект, задължително се заснема не само обекта като цяло, а всеки негов
детайл, описват се и се спесифицират всички оригинални материали, вземат се проби от
оригиналните мазилки, бои, цветове. Подлежат на опазване, съхранение, реставриране и ново
вграждане всички трайни материали от камък, метал и др., вложени във фасадите или интериора
- обект на опазване. Проучват се архивни материали и в публично достъпна зона на
реконструирания обект се експонира копие от истoрията на обекта.

3. Възстановяване на изчезнали архитектурни , художествени и исторически паметници на
културата се извършва само при научно доказани данни.

- Ново строителство на обекти във видимия обхват на експониран археологически и/или
архитектурно -строителен паметник, без цялостни и пълни доказателства за хармонична

4. Замяна на съществуващи сгради без статут на паметници на културата на територията на

принадлежност на новия обект към традиционния характер и единство на средата, съгласувани

КИН, с нови строежи, с характерно и допустимо за зоната предназначение и съподчинени на

от НИПК във фаза ПУП - РУП и технически и работен проект.

атмосферата на резервата или груповия паметник на архитектурата, съобразени с традиционния
мащаб, характера на градоустройствената структура и архитектурното единство на средата;

- Ново строителство на обекти, които с площ, обем и архитектурен образ нарушават
традиционния мащаб, характера на градоустройствената структура и архитектурното единство

5. Премахване или промяна на части от съществуващи строежи (в т.ч. префасадиране, промяна

на средата;

на покривни конструкции и материали, премахване или поставяне на архитектурни и
художествени елементи, съоръжения на инженерно-техническата инфраструктура и рекламата и
др.) с цел възстановяване и по-благоприятно вписване на всеки един отделен обект в
исторически формираната градоустройствена среда;
6. Подземно строителство във връзка с изграждане на инженерно-техническа инфраструктура,
подземни паркинги и гаражи, елементи на комуникационната система.
7. Дейности по благоустрояването и естетизирането на средата с оглед на опазването,

- Ново строителство на обекти, на които разрешенията за строеж не са обявени на местната
структура, отговорна за опазване паметниците на културно историческото наследство.
- Изграждане на обекти с производствена дейност, която формира хигиенно-защитни зони.
- Изпълнение на инженерно-технически инсталации, рекламни пана и съоръжения, защитни
конструкции и навеси, локални климатици по фасадите, които са видими откъм публичните
пространства във видимия обхват на резервата, на групов и/или единичен паметник .
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- Премахване на съществуващо озеленяване за широко обществено ползване, освен в случаите
на планомерна подмяна.
- Не се допуска допълващо застрояване, независимо от предназначението му, разположено на
уличната регулационна линия или между нея и сградите на основното застрояване, освен в
случаите, когато се възстановяват характерни елементи на обстановката на паметник на
културата, доказани със специализирани проучвания и проект, или при покриване на калкан на
заварена сграда, включена в режима на застрояване на съседния урегулиран поземлен имот.
При допускане на второто изключение лицето към улицата на допълващото застрояване не може
да заема повече от 1/3 от лицето на урегулирания поземлен имот, в който е разположено; когато
се покриват заварени калканни стени едновременно в двата съседни имота, това ограничение се
отнася за сумата от лицата на двете сгради от допълващото застрояване;
Общи правила
1. Изработване на локални ПУП -ПРЗ във видимия обхват на единичен и/или групов паметник на
културата се допуска при задължителното съгласуване на РУП от Националният институт за
паметниците на културата, независимо от това, дали традиционното за средата застрояване е
самостоятелно или сключено.
2. Проектите се изработват въз основа на изготвени или съгласувани от Националния институт
за паметниците на културата специализирани задания за проектиране. Заданията включват и
предписания по определянето на "среда на единичен паметник на културата".
3. Работните проекти се съгласуват с Националния институт за паметниците на културата преди
тяхното одобряване.
4. В хода на прилагането на плановете се изпълняват съгласувателните процедури по Закона за
паметниците на културата и музеите в случаите, когато се засяга паметник на културата или
неговата среда. При ново строителство или преустройство, засягащи археологически паметник
на културата, Националният институт за паметниците на културата може да провежда и
методическо ръководство във връзка с опазването и експонирането на паметника.

