ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ
ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
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1. ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУП НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
Настоящето планово задание е изработено на основание на общите разпоредби на
Закона за устройство на територията (ЗУТ) и в частност – на предвижданията на
чл.105, както и на § 123 ал. (1) от Закона за изменение и допълнение на ЗУТ,
обнародван в държавен вестник бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г. Конкретните
изисквания, поставени в заданието, са съобразени с Наредба № 8 към ЗУТ за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове и общата нормативна уредба на
Република България.
2. ЦЕЛ НА ПЛАНОВОТО ЗАДАНИЕ:
Плановото задание за разработване на ОУП има за цел да формулира основните
изисквания към ОУП на Община ИВАЙЛОВГРАД, както и да представи основните и най
общи насоки за бъдещето развитие на Общината.
3. ОБХВАТ:
Съгласно чл.15 от Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и
планове към ЗУТ обхватът на ОУП е община ИВАЙЛОВГРАД (ал.1) и град Ивайловград в
строителни граници (ал.3). Общата граница на разработката е дадена в графичните
материали – приложение към заданието. Площта на територията за разработване с
ОУПО е 813.47 km².
4. ЦЕЛ НА ИЗРАБОТВАНЕТО НА ОУП
Стратегическата цел на ОУП на общината е: Да служи като управленски инструмент
в устройствената политика на местната власт за създаване на оптимална
пространствена, функционална и икономическа структура за развитие.
Главната цел на ОУП на общината 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 природна и
антропогенна среда и специфични социално-икономически условия. Общият
устройствен план /ОУП/ ще бъде основа за дългосрочно устойчиво пространствено
развитие на община Ивайловград. Той ще определи визия, цели и стратегия на
развитието, както и преобладаващото предназначение и начин на устройство на
отделните структурни части на територията, която обхваща, за следващите двадесет
години. Съгласно изискванията на ЗУТ, ОУП ще се съобразява с принципите и
политиките в областта на пространственото развитие на Европейския съюз и
Република България, както и с предвижданията на актуалните планови документи от
по-горна йерархична степен, като ще представлява по отношение на тях по-пълна, поподробна и конкретна разработка. При изработване на ОУП следва да бъдат взети
предвид и регионалните фактори като дадености и цели на развитието, съставляващи
важна компонента в устройственото планиране за общината. Планът трябва да
допринесе за по-ефективно използване на природните и антропогенни ресурси и
потенциали на територията на общината за целите на икономическото развитие, за
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оптимално обвързване и балансирано развитие на зоните за обитаване, отдих, труд,
обществено
обслужване,
транспортно-комуникационната
и
инженерна
инфраструктура. С ОУП трябва да се създадат условия за по-добра адаптивност на
общината като цяло и на отделните урбанизирани структури в частност към
динамично променящите се условия и фактори, имащи отношение към отрасловосекторното и комплексното устройствено развитие на селищната и извънселищна
територия, както и към промените в климата и рисковете от бедствия. Създаването на
пространствени предпоставки за по-висококачествена и добре устроена среда за
обитаване, за незамърсяващи и енергоефективни производства, в т.ч. селскостопанско,
на еко и биопродукти, основавайки се на екологично чистата територия на община
Ивайловград, ще допринесе за привличането на нови инвеститори и развитието на
устойчив туризъм и икономика, а оттам - и подобряване на жизнеността на района.
ОУП ще се реализира чрез изработването и прилагането на нови и актуализирани
общи и секторни стратегически планове и програми на общината и региона с
краткосрочен и средносрочен характер. Същевременно ще бъде ясна устройствена база
за изработване и актуализация на необходимите подробни устройствени планове за
територията. По този начин той ще създаде пространствени предпоставки за
подобряване на начина на живот и за реализация на приоритетните инвестиционни
инициативи и дейности за социално-икономическото развитие на общината.
5. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТНОТО РЕШЕНИЕ
Проектът ще се изработи двуфазно – предварителен и окончателен проект.
С общия устройствен план ще се определят:


общата концепция и насоки на социално-икономическото и пространственото
развитие



функционално-планировъчната и устройствена структура на територията предмет на плана, и преобладаващото предназначение на съставните и
структурните й части, 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;



общият режим на устройство на всяка от териториите по т. 1, който включва
най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване,
изграждане и развитие;



режимът на устройство и опазване на територии с публичен характер държавна и общинска собственост;



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;



териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и
необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита;



териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и
естетическо възстановяване и оформяне, в т.ч. териториите за превантивна
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устройствена защита и саниране за опазване на характера на ландшафта и на
паметниците на културно-историческото наследство;


териториите и зоните, в които не се допуска ново строителство;



устройствените правила и нормативи за застрояване;



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 граница;

6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗИСКВАНИТЕ ПРОЕКТНИ МАТЕРИАЛИ – ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ
НА ОУП – съгласно изискванията на Наредба №8 към ЗУТ.
6.1.

Обяснителна записка, съдържаща:

6.1.1. детайлен анализ на съществуващото положение и диагноза на
състоянието на средата като цяло
•

инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания,

•

статистически данни за демографското и социално-икономическото
състояние; анализи и изводи,

•

секторни изследвания и SWOT анализи по функционални системи;

•

анализ на данни от социологически проучвания и анкети;

•

анализ на наличните планове и тяхната пригодност към момента;
структурен пространствен анализ;

•

анализ на тенденциите и тяхното пространствено отражение

•

изводи за развитието на общината и града;

6.1.2. прогнози за демографското, социално-икономическото и пространствено
развитие;
6.1.3. очертаване на визия и сценарий/ концепция за развитие на база
прогнозите по компоненти и системи; анализ и изводи от социологически
проучвания сред населението на общината и бизнеса относно визията за
развитието;
6.1.4. проектно предложение за развитие на общата териториална структура и
насоки за отделните функционални системи;
6.1.5. специфични правила и норми за устройство;
6.1.6. баланс на територията по проектното решение; сравнение с
показателите от баланса при съществуващото положение/начин на
трайно ползване;
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6.1.7. правила за мониторинг и контрол на изпълнението на плана;
6.1.8. други приложения и документи – по преценка на изпълнителя.
6.2.

Графични материали:

6.2.1. Опорен план в М 1:25 000 за общината и 1:10 000 или 1:5000 за нейния
урбанистичен център – гр. Ивайловград, изработен върху топографна
карта, с отразен начин на трайно ползване, приведен към устройствените
режими на новия ОУП;
6.2.2. План за устройствено зониране на територията, изработен върху
топографна карта в М 1:25 000 за общината и 1:10 000 или 1:5000 за гр.
Ивайловград с указано устройствено предназначение и режими;
строителни граници, селищни образувания извън тях; недвижими
културни ценности и природни забележителности, подлежащи на защита,
земеделски и горски земи, открити водни площи и течения, ограничители
на ползването, нарушени територии за възстановяване, обекти на
сигурността и отбраната, основни елементи на транспортната техническа
инфраструктура – пътна и улична мрежа по класове, линии и гари на
публичния транспорт, основни елементи на другата техническа
инфраструктура
водопроводи,
канализационни
колектори,
електропроводи, далекосъобщителни мрежи, както и площните обекти на
съоръженията към тях; места за третиране на отпадъци; гробища – със
съответна легенда;
6.2.3. Схеми в подходящ мащаб:
6.2.3.1.
Концептуална
схема,
изясняваща
общата
структура
и
направленията на развитие, позиционирането и връзките на територията
– предмет на плана, със съседните общини, градски центрове и държави;
6.2.3.2.
Схеми за развитието на функционалните системи обитаване и
труд;
6.2.3.3.
Схеми на транспортната мрежа и другите мрежи и съоръжения на
техническата и социалната инфраструктура.
6.2.3.4.
Схеми за развитието на зелена система и отдих, спорт, туризъм,
пешеходно и велодвижение;
6.2.3.5.
Схема екологична диагноза към съществуващото състояние на
средата
6.2.3.6.

Схема екологична прогноза към проектното решение

6.2.3.7.
Допълнителни графични материали към ОУП, съдържащи карти,
схеми, графики, фотоси и други материали по преценка на изпълнителя.
6.3.

Материали в текстов и графичен вид за преценяване на необходимостта от
ОВОС, ЕО и ОС към ОУПО от страна на РИОСВ;
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7. ФОРМА НА ПРЕДСТАВЯНЕ:
Проектните материали за предварителния и окончателния проект се
представят в по три екземпляра на хартия и 3 бр. СD, съдържащ всички
документи на проекта в цифров вид, формат за печат pdf.
8. СРОКОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУП
Срокът за изпълнение на услугата, предмет на настоящата обществена поръчката, е
както следва:
- Срок за предаване на Ескиз на ОУПО – до 3 месеца, считано от датата на
подписване на договора;
- Срок за предаване на предварителен проект на ОУПОТ, (вкл. Екологична
оценка и Оценка за съвместимост) – до 10 месеца, считано от датата на подписване на
договора;
- Срок за предаване на окончателния проект на ОУПОТ – до 6 месеца, след
провеждане на необходимите процедури по обсъждане и съгласуване на
предварителния проект за ОУПОТ съгласно изискванията на чл. 127 от Закона за
устройство на територията, представено от изпълнителя в неговата оферта.
В посочените срокове, изпълнителят предава на възложителя:


Ескиз на ОУПОТ, съдържащ:
- доклад – анализ на съществуващото положение;
- графичен материал – основни териториални елементи; бъдещо развитие
и устройство на територията на общината, в съответствие с Техническото
предложение за изпълнение на поръчката.
- опорен план с отразени препоръки от становище на НИНКН

 Предварителен проект, съдържащ:
- проектна документация съгласно действащата нормативна уредба, в т.ч. Наредба
№ 8/2001 г. на МРРБ за обем и съдържание на устройствените схеми и планове
(ОСУСП) и „Техническо задание за изработване на Общ устройствен план на Община
Ивайловград”;
- Екологичната оценка (ЕО) и Оценката за съвместимост (ОС), съгласно становището
на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Хасково.
 Окончателен проект, съдържащ:
- текстовите и графични материали на предварителния проект, коригирани и
допълнени съобразно решенията на експертните съвети, проведените обществени
обсъждания и становищата на заинтересуваните централни и териториални
администрации, като графичните материали на ОУПОТ се изработват в цифров вид във
формат за GIS върху цифрова картна основа, предоставена от възложителя.
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- Цифровият модел на плана трябва да съдържа база данни за устройството и
застрояването на различните видове територии, устройствени зони и терени и да дава
възможност за извличане на автоматизирани паспорти на видове територии,
устройствени зони, терени и обекти, както и справки по зададени критерии.
9. ПРОГНОЗЕН СРОК ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОУПОТ.


Перспективният срок, за който се разработват ОУПОТ е заложен в Закона за
устройство на територията и в подзаконовите нормативни документи (Наредба
№ 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове). Там е указано,
че ОУП се създават за период от 15-20 години.



С Техническото задание се предлага прогнозният хоризонт на Общ устройствен
план на община Ивайловград да бъде 2035 г., а урбанистичната хипотеза да се
разработи с планов хоризонт 2040 г.

10. Методически подход за изработване на ОУПО.
Според възприетия подход, прилаган в разработваните през последните години
ОУП на някои градове и общини в България, ППР се разпределят основно в три фази:
І. Техническо задание за изработване на Общ устройствен план на община
Ивайловградс Опорен план.
ІІ. Предварителен
Ивайловград.

проект

на

Общ

устройствен

план

на

община

ІІІ. Окончателен проект Общ устройствен план на община Ивайловград.
3.1. Фаза „Предварителен проект на ОУПО”, обединява ППР и други
проучвателни и стратегически действия, свързани с разработване на предварителния
проект на ОУПО. В тази фаза технологично се обединяват според техния характер и
последователност следните ППР:
Анализ на състоянието по функционални системи и политиката за
тяхното управление и устройствено развитие;
●
Диагноза на състоянието;
●
Прогнози и хипотези за социално-икономическо и пространствено
развитие.
Посочените ППР и други проучвания със стратегически и планов характер се
разработват на основата на целите, под целите и задачите на развитието, тенденциите
и факторите стимулиращи или ограничаващи устройственото развитие и в
съответствие със законово регламентирана система от норми, нормативи и стандарти
за развитие на функционалните подсистеми на ОУПОТ („Обитаване”, „Труд”, „Социална
инфраструктура”, „Отдих”, „Зелена система” и др.) и за устройство на територията, за
опазване и развитие на околната среда и културно-историческото наследство.Важни
стъпки във фаза „Предварителен проект на ОУПО”, освен аналитичните проучвания, на
основата на които се формулират обща и конкретни (по функционални подсистеми)
диагнози на състоянието са и следните видове ППР:
●

●

Прогнозни проучвания, оформени като отделни прогнози
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Прогнозните проучвания за социално-икономическото развитие и за
устройственото планиране, включени във фаза „Предварителен проект на ОУПО”,
отчитат влияние на различните тенденции и фактори на бъдещото развитие и
устройство. Същите се разработват на вариантен принцип. Прогнозите се разработват
и представят в няколко (два или три) варианта. Необходимостта от пространствено
териториален ресурс за развитие на градските функционални системи и зони, както и
изисквания към тяхното устройство, гарантиращо достигането на основни цели,
приоритети и задачи свързани с комплексното им развитие се определя на основата на
направените прогнозни разчети.
●

Сценарии за пространствено развитие

Разработват се на основата на прогнозите за социално-икономическо развитие и
на възможностите на територията. Същите също се предлагат във вариантен аспект.
Устройствената практика показва, че е добре те да се представят също в два или три
варианта. В разглежданата фаза на разработване на ОУПО с присъщите за нея ППР, въз
основата на вариантите за социално-икономическо развитие и необходимия
териториален ресурс се разработва общата концепция за пространствено развитие на
града и общината в съответствие със състоянието, ограничителите и потенциалите на
урбанизираната и не урбанизирана територия. Сценариите за пространствено
развитие, изисквани по новата законова и подзаконова уредба на устройственото
планиране, могат да се отъждествят с директивния план, който се изискваше в
близкото минало при разработване на ОГП на големи и средни градове.
Оценка на вариантните решения за пространствено развитие и избор на
вариант за реализация
Това е едно от важните действия в процеса на изработване на Предварителния
проект на ОУПО. Изборът на вариантните решения се прави по система от показатели
и балова оценка на експерти от различни области на устройственото планиране, както
и на основата на препоръки от обществено обсъждане на вариантните решения.
●

●

Устройствена концепция по функционални системи и зони (на основата
на избрания вариант за структура и планово-пространствена
организация.

По същество това е предварителния проект на ОУПО в М 1:25 000 за общината,
който осигурява прехода от общото към частното, определя функционалното
предназначение и режимите за устрояване на територията на общината.
●

Екологическа характеристика на устройственото решение или Доклад за
оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС).

В съответствие с действащата нормативна уредба (Закон за устройство на
територията и Закон за опазване на околната среда и съответните действащи наредби)
ДОВОС
се изработва от независим екип едновременно с разработването на
предварителния проект на ОУП;
●
Резервите за далеко перспективно развитие
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В Предварителния проект на Общ устройствен план на община Ивайловград се
разработва и хипотеза за далеко перспективното развитие на града. В нея се съдържат
аргументирани виждания за възможностите, както и съответните посоки за
разширяване на територията на града във времеви хоризонт, надхвърлящ този на
действие на самия ОУП. Тази хипотеза се придружава с принципни схеми за далеко
перспективното развитие на гр. Ивайловград.
3.2 Фаза „Окончателен проект на ОУПОТ”, обединява ППР свързани с
изготвянето на пакета от документи, гарантиращ управлението, поддържането и
контрола на устройственото развитие на общината и града. По същество това е ОП на
ОУП, който съгласно ЗУТ и Наредба 1/8 съдържа съответни текстови и графични
материали;
3.3 Информационно осигуряване.
Информационното осигуряване на устройствените проучвания е едно от
предварителните условия за стартиране на реалната работата по Общ устройствен
план на община Ивайловград. Този проблем има отношение към:
Процеса на разработване на ОУПО;
Управлението и реализацията на ОУПО.
При тематичните изследвания, свързани с определени предпроектни
проучвания, както и за целите на предварителния проект е необходима
систематизирана информация за очертаване на състоянието и на тенденциите в
развитието на:
●
●

●

●
●

●
●

Териториалните поземлени ресурси на гр. Ивайловград и община
Ивайловград;
Населението и човешкия ресурс (работна сила);
Отделните сектори на социално-икономическия комплекс на гр.
Ивайловград;
Градските функционални системи;
Други проблемни направления

В процеса на разработване на Предварителния проект на ОУПО е наложително
да се създаде информационна система на самия ОУПО, която да служи за целите на
мониторинга (наблюдения, анализи и оценки) в следващия етап (Окончателния
проект на ОУП) и особено в процеса на неговата реализация в периода на действието
му. Това предполага разработването и използването на система за перманентна
актуализация на информацията, съдържаща се в информационната система на ОУПО.

Тематичният характер на информацията необходима за ОУПО е твърде
разнообразен – статистически, текстови и графичен (картографски) и включва:
●
●
●
●
●

Статистически данни;
Данни от специализирани анкетни проучвания;
Географска информация;
Информация, съдържаща се в картографски източници;
Нормативно-правна информация;
9

●

●

●

Информация, съдържаща се в устройствени проучвания, аналогични на
тези в ОУПОТ;
Данни за управленски, административни и други структури, които имат
отношение към развитието на Общината;
Друг тип информация, която може да се използва за целите на
устройствените проучвания и за развитието на територията.

Информационни източници. Практиката по разработване на ОУП показва, че
сред посочените тематични направления в информационното осигуряване важно
място заемат статистическите данни (от НСИ и от регионалната му структура –
Териториално статистическо бюро Хасково), от ведомствени информационни системи
(Бюро по труда, Общинска служба „Земеделие”, Регионален инспекторат по
образование, Регионален център по здравеопазване, Регионална инспекция за
опазване и контрол на общественото здраве, Общинска администрация, и др.),
географската информация и нормативно-правната информация (Закон за устройство
на територията, съответни Наредби, касаещи устройството на територията, Закон за
регионално развитие, Закон за кадастъра и имотния регистър, Закон за опазване на
околната среда, Закон за горите, Закон за туризма и др.). В нормативно-правната
информация се включва и системата от утвърдени и действащи нормативи и
стандарти с устройствен характер.
Географската (пространствената) информация, нейната пространствената
точност и достоверност са от огромно значение за реализирането на ОУПО. Основни
източници на пространствена информация са кадастрална основа, топографски карти
и сателитни изображения с висока резолюция (IKONOS). Друг важен източник на
пространствени данни се явяват резултатите от проведеното анкетиране, за
допълването и актуализирането на обектите в рамките на града и Общината. От
особено важно значение e правилното интегриране, осъвмвстяване на различните
източници и систематизирането на цялата налична информация.
Времевият аспект за който се отнасят информационните данни като
ретроспекция следва да обхваща минимум 5 годишен период назад във времето. Това
дава възможност да се очертаят определени тенденции в развитието на процесите,
имащи отношение към развитието на територията. За някои функционални системи и
проблемни направления, които са с колебания и по-изявена динамика в своето
развитие (Демография, „Труд”, „Обитаване” и др.) при възможност този
ретроспективен период може да бъде по-дълъг при положение, че е възможно
съответното информационно осигуряване.
Другото изискване е наличната
информация,
ползвана за аналитичните проучвания при разработване на
Предварителния проект на ОУП да е с възможно най-актуален характер.
Изборът на критерии и показатели е важен не само от методическа гледна
точка. Този аспект има и важно практико-приложно значение, тъй като възприетите
критерии и показатели ще бъдат ползвани и при създаване на информационната
система на Общ устройствен план на Общината. Системата от показатели и техните
измерители трябва
да дава представа за реално протичащите промени в
демографското, социално-икономическото, инфраструктурното и екологичното
състояние на гр. Ивайловград и на община Ивайловград. Опитът и практиката
показват, че утвърдени показатели и измерители в отделните направления са:
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●

●

●

●

●

●

●

Територия - размер на площта (в кв. км.) ; баланс на територията по вид
на ползването - земеделски земи, горски територии, фонд населени места
и урбанизирани територии и др.(в хa, и съответно в % от общата
територия)
Население - брой на населението; полова, възрастова и образователна
структура (в брой и като % от общия брой на населението); естествен
прираст -раждаемост, смъртност (в ‰); механичен прираст - заселени,
изселени; миграция (в ‰)
Човешки ресурси (работна сила) - заети/наети лица - общо, по основни
сектори и отрасли; безработни, равнище на заетост, равнище на
безработица ( в брой и %)
Икономика - фирми – в т.ч. по сектори (в брой), фирми по брой на заетите,
производствена структура и др.
Финанси - данъчни приходи в т.ч. по основни източници; субсидии в
общинските бюджети; размер на инвестициите и др. (в хил. лв.)
Социална инфраструктура - образование - учебни заведения по вид,
учащи се по вид учебни заведения, класни стаи и кабинети и др. (в брой);
здравеопазване - здравни заведения по вид, болнични легла, лекари и
стоматолози и др. ( в брой) .; култура - обекти по вид (в брой), капацитет
на обектите (в брой места и в м2) и др.;
Техническа инфраструктура - дължина на пътната /уличната мрежа (в
kм); дължина и относителен дял на благоустроената улична мрежа (в kм и
в % от общата дължина на уличната мрежа); телефонни постове, АТЦ,
пощенски станции (в брой) и др.

11. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ОБСЪЖДАНЕ И
ПРИЕМАНЕ НА ПЛАНА
Изпълнителят следва да участва активно в поне три широки обществени
обсъждания на изработвания ОУПО и да го представя пред общинския съвет за
вземане на решение.
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Приложение 1 към Заданието за проектиране
ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА ОБЩИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕРИТОРИЯТА
1. ИСТОРИЧЕСКИ ОБЗОР НА ИВАЙЛОВГРАД
Разположена в югоизточната част на Родопа планина и на Република България,
община Ивайловград обхваща северозападната част от Долна Тракия. На тази
благодатна земя с покоряващ пейзаж и гъсти гори, които се оглеждат в кристалните
води на язовир Ивайловград, откриваме следите от процъфтяващите в древностите
култури на траките и римляните, на средновековните Византия и България, на
културата от времето на Отоманската империя, както и на възраждащата се през
модерната епоха християнска култура на местното занаятчийство и дребни
земевладелци. Граничното географско положение – между два континента, между
равнината и планината, както и сложната историческа съдба отреждат на този регион
да бъде “гранично” място на различни култури, религии и етнотрадиции, чието
взаимодействие тук е сътворило безценно културно богатство като послание за
бъдещите поколения. Ивайловград възниква в края на ХVІ в. в близост до разрушения
средновековен български град и митрополистки център Лютица /днес кв.Лъджа/ под
името Ортакьой, означаващо Средно село, наречен така вероятно поради средищното
му местоположение на пътищата от Любимец през Димотика и Софлу за
Александруполис /Дедеагач/ и от Смолян и Кърджали за Одрин. През ХІХв. до 1912г.
градът е изявен духовен, културен и търговски център с около 2000 жители, чийто
основен поминък е търговия, бакърджийство, калайджийство, бубарство, терзийство,
яхнаджийство. След като получава независимостта си до 1923г. Ортакьой приема
много бежанци от Мала Азия и Източна Тракия.
По време на османското присъствие и през епохата на българското Възраждане
сведенията за района са оскъдни. В по-голямата си част те се отнасят за времето след
Освобождението и изясняват икономическото, стопанското и политическото
състояние на Одринския вилает и най-вече неговите важни средища Одрин, Димотика
и Софлу. В тях се споменава и за Ортакьойската казаа като малка и незначителна
област в обширния вилает. Поради междуособиците в Османската империя,
кърджалийските набези и в търсене на по-добър поминък в края на ХVІІІв. и през ХІХв.
започва масово изселване на българското население към Мала Азия.
След Руско-турската освободителна война, според решенията на Берлинския
конгрес – 1878г., Ивайловградския край заедно с други райони от Беломорска Тракия и
Македония, остават подвластни на Османската империя. Преселническите движения са
към пределите на новоосвободена България. Към Северна Тракия и Добруджа се
отправят стотици български семейства.
През лятото на 1913 г. в Гюмюрджинска област е образувано т.нар.
Гюмюрджинско автономно управление с председател Хафъз Сали. Автономистите
“ефективно”
използват
периода
до
възстановяването
на
българското
административно управление в беломорските райони и на 29 юли 1913 г. пристигат в
Ивайловград. През м. септември и октомври местното българско население е оставено
на произвола на развилнелите се башибозуци, дезертьори от турската армия, гръцки и
албанско шовинисти, водени от Иляз бей. Селата Камилски дол, Сив кладенец,
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Покрован, Хухла, Горно Луково, Горноселци, Гугутка, Попско и Драбишна са опожарени,
а населението – 335 мъже, жени, деца и старци, са посечени. Унищожени са стотици
къщи, църкви, училища, читалища. За този небивал геноцид проф. Любомир Милетич
пише в книгата си “Разорението на тракийските българи”: “…всички са пострадали и то
толкова много, че Ортакьойската околия може да се каже най – нещастна между
пострадалите околии на Нова България”. И до днес тази книга се пази като особено
скъпа реликва в тези селища, за да помнят идните поколения онези “мълчаливи герои”
и тяхната саможертва в името на свободата. Пълното обезбългаряване на
Ивайловградския край е предотвратено след намесата на 28-ми пехотен полк и четите
на прославените тракийски войводи Димитър Маджаров и Руси Славов. Разказите на
преживели събитията българи, записани по-късно, разкриват съдбата на хилядите
мирни жители, прогонени от родните места. След подписването на мирните договори
започва бързо социално – икономическо и културно възраждане на Ивайловградския
край. Създават се институциите, организациите, ведомствата и структурите на
българската държавност. През октомври 1913 г. е открито първото българско училище
в Ивайловград с 354 ученика, днешното СОУ “Христо Ботев”, а през 1914 г. е създадено
читалището, което и днес продължава да съхранява и популяризира българщината.
През 1932 г. се ражда идеята за изграждане на паметник на загиналите от
Ивайловградска околия през войните 1912 – 1913 г. и 1915-1918 г. Съставен е
Инициативен комитет, който събира средства от дарения и организира тържественото
откриване на връх Черни рид на 21 юни 1937г. Паметникът представлява 18 м.
внушителен обелиск с барелеф – Орденът за храброст. В подножието му е построена
костница на загиналите в боевете. И до днес този монумент, както и десетките паметни
плочи в община Ивайловград, напомнят за страшната кървава драма, която преживява
населението от този край.
През 1996 г. Инициативен комитет, с участието на председателя на СТДБ,
председателите на тракийските дружества в Хасково, Кърджали и Ивайловград, Кмета
на община Ивайловград, бизнесмени и видни общественици, събра средства от
дарения и изгражда мемориален комплекс “Илиева нива” край с. Глумово, община
Ивайловград, състоящ се от паметник на загиналите тракийски деца през 1913 г.,
параклис “Св. Петка” и тракийска чешма. Всяка година тук се провежда Национален
младежки тракийски събор “Илиева нива”, в който участват хиляди тракийци и
потомци на тракийски българи от цяла България.
През 1934 г. се извършва преименуване на новоприсъединените след
Балканската война селища и Ортакьой получава името Ивайловград.
В най-ново време в Ивайловградския край постепенно започва да се изгражда
местна икономика и да се развива селското стопанство и животновъдството. Градят се
училища и читалищни сгради, които заемат своето място в духовния живот на региона.
Изграждат се междуселищни пътища – необходимо условие за комуникативност,
израстват промишлени предприятия. Настъпват дълбоки промени в селото, открит е и
последният хидровъзел на каскада Арда – хидровъзел “Ивайловград”.
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2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВЕН СТАТУТ

Община Ивайловград е част от Източно - Родопската физико - географска област.
Според административно - териториалното деление на Република България тя попада
в в Южен централен район, Област Хасково. Общината има площ 820 кв. км и по този
показател е на 3-то място в областта. На север граничи с общините Маджарово и
Любимец, на югозапад - с община Крумовград, а на изток - с Република Гърция.
Населението на общината към 01.02.2011 г. наброява 6 426 души. Общинският център град Ивайловград - се намира на 60 км от най-близката ж.п.гара - Любимец и на 110 км
от областния център град Хасково.
Населените места са 51, организирани в 18 кметства. Административен център е
Ивайловград.
3. ГЕОЛОЖКА СТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА, ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ И ПОЧВИ
3.1. Геоложка структура
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Съгласно физикогеографското разделение на страната (Географски институт при БАН,
География на България, 2002) районът попада в Източнородопско-Странджанската
област. Родопският масив е изграден от система навлачни структури, съставени от
магмени и метаморфни скали /гранити, гнайси, шисти, мрамори и др. образования,
оформени в края на ранната креда/.
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След внедряване на гранитоидните плутонични тела в началото на палеогена той е
бил подложен на разтягане и разломяване. Това води до образуване на понижения,
изпълнени със седиментни и вулканогенни скали.
Най-старите скали са метаморфните - кристалинни шисти, гнайси, гранитогнайси,
мрамори, амфиболити и други.Седиментните или утаечните скали са глини, мергели,
пясъчници, конгломерати, брекчи, варовици, доломити и други. Масивните или
еруптивните скали са вулканични по произход и по-млади по възраст като риолити,
андезити, туфи, туфити, гранити, сиенити, диорити, габро, базалти и други.
3.2.

Полезни изкопаеми

0,9 % от територията на Община Ивайловград се използват за добив на полезни
изкопаеми. Районът се характеризира с голямо разнообразие и богати находища на
инертни и скално- облицовъчни материали: баластра, мрамори, туфи, варовик и гнайс
- запасите в селата Кобилино и Черни рид са в големи количества.
Цялостното им проучване и пускане в експлоатация ще окаже благоприятно влияние
върху икономическото развитие на общината.
Добивът на инертни материали е съсредоточен в селата Кобилино, Черни рид и
Ленско. На територията на Община Ивайловград няма наличие на годни за
оползотворяване термални и минерални води.
3.3.

Почвена характеристика

Според "Почвено-географското райониране на България" (по Нинов, 1997)
територията на Община Ивайловград се намира в Средиземноморската почвена област
и по конкретно в Източнородопско-Сакарската провинция.
Тя се характеризира с доминирането на плитки почви (Leptosols) - ранкери с
литосоли, на ранкери с канеленовидни лесивирани (chromic, LVx) почви. Уникални са
червените канеленовидни лесивирани почви (ferric, LVf) , андосолите (Andosols) и
планосолите (Planosols), на площите, които са ограничени. Почвите на провинцията са
предимно от IV бонитетна група - лоши. Проблем за опазване на почвите е ерозията.
Почвената покривка на територията на общината е представена главно от три основни
вида:
 Канелените горски почви, заемат предпланинските части на Източните Родопи.
Тези почви се характеризират с високо съдържание на глина (до 30%) и притежават
глинест хоризонт.
 Излужени и слабоизлужени черноземни смолници - в речните долини.
 Плитки почви. Тези почви се развиват върху твърди скали, които бавно изветрят и
се характеризират с протичането на ерозионни процеси.
Орографските условия, съчетани с характерния за тях почвен фонд на общината в
комплекс с хидроклиматичните условия, предлага много добри възможности за
развитие на някои земеделски отрасли. Съществуват добри условия за отглеждането
на технически култури.
3.4.

Състояние на почвите

Почвено климатичните условия и вертикалното членение на релефа са довели до
средна степен на ерозия, особено в обезлесените участъци.
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Средногодишния плаващ наносен отток е 150 тона/км2. Почвената ерозия оказва
извънредно неблагоприятно въздействие върху земеделието, унищожават се
земеделски земи, разрушават се съоръжения. Почвеното плодородие и
продуктивността на земеделските култури намаляват 30-45% при такива средно
ерозирали почви.
Съгласно мониторинговата мрежа "Земя и почви" на територията на общината се
извършва контрол от страна на Регионална инспекция по околна среда и води относно
замърсяването на почвите с тежки метали и металоиди; следи се и за вкисляване на
почвите. Всички досегашни резултати от анализите и изследванията са в границите на
пределно допустимите норми и концентрации.
4. ЛАНДШАФТ И КЛИМАТ
4.1. Релеф

Релефът на общината е разнообразен, зает от ниските разклонения на Източно
Родопският рид, който е с надморска височина между 70 и 700 метра надморска
18

височина. Скалната основа е много пъстра, срещат се южнобългарски гранити,
кристалинни шисти, гнайси, мрамори, варовици, андезити и др.
Той е разнообразен и се определя от плавните извивки на ниските родопски ридове,
които се “разливат” в обширни долини. Средния наклон на релефа е 4,8%. Много от
тези планински области са покрити с бедни скелетни почви и са обезлесени. Изградени
от неустойчиви седиментни и вулканични скали, те се характеризират с интензивно
протичащи ерозионни процеси.
В сравнение със съседните територии тук по-силно се проявява средиземноморското
климатично влияние. То се изразява предимно с по-високите средни годишни
температури и по-чувствителното преместване на главните валежни минимуми и
максимуми. Абсолютната стойност на максималните температури се оценяват като
една от най-благоприятните за страната. Средната годишна температура на въздуха
варира от 11 до 12,8 градуса целзий.
Топлинният потенциал на района с неговата териториална диференциация дава
отражение върху видовата структура на отглежданите култури, между които има и
силно топлолюбиви –бадеми, смокини, грозде, тютюн и др.
Релефът и плодородните почви влияят положително за развитието на земеделските
отрасли, както и за изграждането на напоителни системи.
4.2.

Климат

4.2.1. Основни климатични данни
Териториалните различия в проявата на отделните климатични елементи, са причина
територията на страната ни да бъде разделена на области. Според климатичното
райониране на Тишков(1982) и Станев(1991) територията на България се разделя на
три климатични областти: Умерено-континентална, Преходно-континентална и
Континенталносредиземноморска. Според астрономическото географско положение на своята
територия Община Ивайловград се намира в континентално-средиземноморската
климатична област, което определя и континентално-средиземноморският тип климат
на общината. Най-характерните
белези на този тип климат са топлото лято и меката зима (януарските температури са
над 0оС), сравнително малката годишна температурна амплитуда, есенно-зимният
максимум на валежите и липсата на ежегодно устойчива снежна покривка.
4.2.2. Радиационен и топлинен баланс
Слънчевата радиация е главен фактор за формирането на климата и едновременно с
това - основен климатичен елемент. Постъпващата на горната граница на атмосферата
слънчева радиация се разсейва и отразява от атмосферният въздух, като само около
половината от общото й количество достига земната повърхнина. Разликата между
погълнатата и излъчената радиация от земната повърхност наречена радиационен
баланс, е от съществено значение за топлообменна и поради това е главният
компонент на топлинния баланс. Отражателната способност (албедото) на земната
повърхност е определящо условие за това, каква част от сумарната радиация ще бъде
погълната от земната повърхност.
Територията на Община Ивайловград се характеризира с положителен радиационен
баланс (разликата между погълнатата и излъчената радиация от земната повърхност е
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положителна) през цялата година – над 2250 MJ/m2/годишно. Тази стойност е сред
най-високите за страната.
4.2.3. Температура на въздуха
Температурата на въздуха е пряко следствие от радиационния баланс на общината.
Показател за годишният режим на температурата са нейните средни месечни
стойности. Средната стойност на годишната температурата на въздуха на община
Ивайловград варира в границите между 11оС и 13,6оС, като средната температура на
най-студения месец е с около 3-4оС по-висока от средната за страната. Лятото е
сравнително горещо и сухо. Средните юлски
температури са между 21-23оС. Броят на слънчевите дни в годината е най висок за
страната-факт, отбелязан и от чуждестранни гидове за страната.
Съотношението на зимните и летните валежи е типично зо средиземноморската
област. Най-сух е месец август, през който падат средно 20 mm/m2 валежи. Средните
януарски температури за общината се колебаят от 0 до 1-2оС над нулата. Сумата на
температурите през активния вегетационен период достигат 4000оС и е една от найголемите за страната. Този климат предполага необходимостта от изкуствено
напояване, но е подходящ за
отглеждане на тютюн, лозя, бадеми, трайни насаждения и др.
4.2.4. Атмосферно налягане и вятър
Вътрешногодишният ход на атмосферното налягане в Община Ивайловград се
характеризира с един максимум през декември или януари, и един минимум през юли,
т.е. той е обратен на този на температурата на въздуха. Стойностите му за месеците
януари и декември са съответно 1020.78hPa и 1020.22hPa, а за месец юли 1011.41hPa.
Средногодишно за страната при температура на въздуха 0оС атмосферното налягане е
1013hPa . Приведени към морското
равнище годишните стойности за всички станции в страната са между 1015 и 1018hPa .
Преобладаващите ветрове са северозападни и североизточни. През студеното
полугодие често духат югозападни и южни ветрове с фьонов ефект.
4.2.5. Влажност на въздуха
Влажността на въздуха се определя от съдържанието на водни пари в него. Режимът и
количеството на водни пари, наред с валежите характеризират климата като сух или
влажен. Наситеността на въздуха с водни пари се измерва с показателя влажност на
въздуха. Броят на сухите (с относителна влажност под 30%) и влажните (с относителна
влажност над 80 %) дни е важен индикатор за атмосферната влажност. Община
Ивайловград попада в групата на райони с най-много сухи дни през годината и
съответно най-малко влажни дни. Това определя една средна годишна стойност на
влажността на въздуха около 69%.
4.2.6. Валежи и снежна покривка
Максимумът на валежите е зимен (ноември-януари), а минимумът – лятно-есенен
(юли-септември). Наблюдава се вторичен майско-юнски максимум на валежите. Много
чести са интензивните и поройни валежи през май и юни, като случаите на валежи от
град през периода от месец май до месец август са 1-2 пъти. Зимните валежи са най20

често от дъжд. Участието на снега (5-6% от годишната сума) е най-малко в сравнение с
всички останали райони на страната. Обикновено първата снежна покривка на
територията на общината се формира през месец декември. Тя е непостоянна и се топи
няколкократно.
Главният валежен максимум е октомврийско-ноемврийски. Тогава падат 11-12% От
валежите. Главният валежен минимум е през летните месеци - от юни до август, което
е показателен факт, че през вегетационния период се наблюдават значителни,
продължителни засушавания. Сезонното и териториално разпределение на валежите,
съпоставено с изискванията на отделните селскостопански култури индикира
необходимостта от повсеместно изкуствено напояване.
4.3.

Водни ресурси

Водните площи заемат 1,5% от територията на общината, което е 12 002 дка. Като
цяло територията на общината се характеризира с малка водоносност. Най-голямото
открито водно течение в района е река Арда - най-голямата родопска река и един от
най-големите притоци на река Марица. Площта на водосборната й област до границата
възлиза на 5 201 кв.км.
Реда Арда извира от Ардин връх, тече през дълбока долина до турско-българската
граница и се влива в река Марица на турска територия при град Одрин. Дължината на
реката е 241км. Въпреки ясно изразения си планински характер, тя има малък среден
наклон - 5,8 ‰ и сравнително голям коефициент на извитост - 1,9. Дължината на
р.Арда на територията на общината е около 20 км.
Водните ресурси на община Ивайловград се формират главно за сметка на оттока на
реките Арда, Бяла река, Луда река и Атеренска река и техните притоци, както и
намиращия се на територията на общината язовир "Ивайловград". Водният отток се
характеризира с малки водни количества и през летните месеци някои пресъхват.
Сезонната неравномерност в речния отток налага изграждане на специализирана
инфраструктура за регулиране и рационалното му използване за напояване. Добра
основа за това са изградените 117 изкуствени водоеми - микроязовири.
Гъстотата на речната мрежа е 1,32 км/кв.км. В нея се вливат около 25 притока, поважни от които са реките Върбица и Крумовица. По река Арда е изградена каскада
Арда, която включва язовирите: Кърджали, Студен кладенец и Ивайловград.
Практически до държавната граница, коритото на реката е заето от езерата на тези
три язовира. Най-близко до разглежданите площи е язовир Ивайловград. Началото му
е на около 25 км под язовир Студен кладенец. Стената му отстои на по-малко от 5 км от
държавната граница.
Язовир "Ивайловград" представлява изключителен потенциал за развитие на
туризъм, дълготраен отдих и разнообразни спортове.
Сериозен проблем е липсата на пречиствателни станции за отпадните битови води от
градската канализационна мрежа, които се изтичат в реката и водят до замърсяване
на водите. Замърсяване на подземните и подпочвени води не е установено.
4.4.

Гори

Горите заемат 63,8% от територията на общината. Горската растителност е
представена от високостеблен дъб, издънков дъб, келяв габър, високостеблен бук,
смесени иглолистно- широколистни насаждения.
Залесителните мероприятия са подобрили ландшафта и микро-климатичните
условия, ограничили са вредното влияние на ерозията. Единствено като негативен се
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отчита фактът, че едностранното залесяване с иглолистни гори е довело до намаление
на водните запаси и пашата за животните.
За общината това е от значение, поради неблагоприятните условия за отглеждане на
фуражи в тази част на Родопите. Горите се стопанисват от Горско стопанство и се
добиват 30000 м3 плътен материал. Паралелно с това се извършват залесителни
дейности на по 1000 дка площи, годишно. Горските масиви имат важно санитарнохигиенно, защитно, водноохранно, естетическо и екологично значение за общината.
Те ще имат голямо значение, както за икономиката на общината, така и като естествен
ландшафт, потенциал за развитие на различни отрасли на отдиха, туризма и спорта,
които ще допринесат за стабилизирането на общинската икономика.
4.5.

Земеделски земи.

Обработваемата земя в общината непрекъснато намалява. Сериозен е проблемът с
обработването на земите в землищата на планинските села със застаряло население.
Това са селата Хухла, Камилски дол, Горно селце, Попско, Казак, Брусино, Карловско,
Вис, Ветрушка. Обезлюдяването и липсата на техника са част от причините, голяма
част от земите да са необработваеми.
Проблем, както за цялата страна е надребнеността на земеделските площи, което е
пречка за интензивното им използване. В посока на преодоляването му са
действащите потребителни кооперации в общината, както и изявения интерес от
страна на едри арендатори.
4.6.

Напояване.

В стратегическия план за развитието на община Ивайловград не е намерило място
развитието на напояването като възможност за по-голям добив за земеделските
производители . Стратегията на общината е ориентирана към устойчивото развитие
на земеделието и пълноценно използване на наличната земеделска земя, което
неминуемо налага поливане на отглежданите култури. Засега в общината се извършва
напояване на малки площи. Напояват се площи заети с тютюн през юли, август от
изградените за тази цел водоеми. В общината имаше изградена добра поливна мрежа и
изградени НП в селата: Славеево, Белополяне, Мандрица, Д. Луково, Гугутка.
Ликвидацията на селскостопанските структури ликвидира и изградените напоителни
системи и напоителни полета. Почти всичко се разграби, разруши. Поливаха се площи в
размер на 1313 дка, засега тези площи са 150-200 дка тютюн. Напояването на тази
култура се извършва със запазените помпи и наличните водоеми в селата: Железино,
Плевун, Покрован.
За развитие на земеделските култури важно е да се възстановят поливните системи в
общината. Добра предпоставка за това са наличието на водоеми, напоителни полета
изградени с тази цел. Възстановяването на действуващите НП трябва да бъде
приоритет в стратегията на общината, така също и в областната програма за
възстановяване на напоителните системи. В областната програмата за развитие на
напояването на селскостопанските култури през 20072015 г. трябва да се включи
възстановяването на действащите напоителни системи в селата: Славеево,
Белополяне, Мандрица, Долно Луково, Гугутка и др. Липсата на средства и инвестиции
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в тази насока е причина за резултата. Хората не са мотивирани за организиране на
сдружения. Желание има, но засега интересът към сдружаване е слаб.

4.7.

Нарушени терени

Нарушените терени в общината имат локален характер и се дължат основно на:
Ерозия - ветрова и водна, която е сериозен проблем, от който потенциално са
застрашени терените на хълмистия общински релеф. Делът на водната ерозия е позначителен от този на ветровата. На водна ерозия са подложени всички обработваеми
земи с наклон над 6 градуса в хълмистите части.
Вследствие
на
геолого-проучвателните
работи
и
минно-добивните
и
преработвателни дейности (предимно в съседната община Маджарово) са
наложителни рекултивационни мероприятия на нарушените терени (халтите и
подземните минни разработки), за да се ограничи вредното въздействие на
киселинните води и въздуха. Антропогенната дейност, изразяваща се в нарушения на
релефа от добивни дейности и изграждането на инфраструктурни обекти (пътища,
външни ВиК мрежи) и др., имат локален характер. Свлачищата също имат локален
характер.

5. ДИВА ФЛОРА И ФАУНА
Община Ивайловград е разположена в Южнобългарския биогеографски район Източно-родопски подрайон (Груев Б., Б. Кузманов,1994), характеризиращ се със силно
Средиземноморско климатично влияние. Климатичните условия благоприятстват
съществуването на много средиземноморски видове, както и на преходно
средиземноморски съобщества. Различията от средиземноморския климат се дължат
на отдалечеността на района от Средиземно море, на релефа, на по-голямата
надморска височина и на влиянието на европейския умерен пояс, което определя
формирането на преходносредиземноморски климат. Характерните климатични и
морфографски дадености на района определят наличието на една сравнително богата
флора и фауна.
Във фитогеографско отношение съставът на флората на Източните Родопи е сложен.
От главните групи, най-голяма е тази на Медитеранския флористичен елемент. В
групата, обаче, броят на субмедитеранските видове е по-голям от тези на
стеномедитеранските и балканските видове.
Значително е и присъствието на широко разпространените евроазиатски,
циркумполярни и космополитни флорни елементи, което е свързано с разнообразието
на екологичните условия в района, височинният диапазон и вековната човешка
дейност. Установени са общо 1962 вида висши растения / Petrova А., 2004: Flora of the
Eastern Rhodopes (Bulgaria) and its conservation significance/.
В миналото растителната покривка е била представена от ксеротермни горски
фитоценози от формациите на космат и виргилиев дъб, благун и цер.
Първична за Източните Родопи и община Ивайловград е горската растителност.
Общината е богата на вековни иглолистни и широколистни гори, което предопределя
развитието на дърводобива. Разпространени са остатъчни гори съставени почти само
от космат и виргилиев дъб, източен чинар, черен бор, благун, цер, мъждрян, габър и
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бук, храсталаци от драка и тревни екосистеми от белизма, садина, луковична
ливадина. По-рядко са разпространени кедри, шестил, бреза и други.
Най-голеи площи са заети от дъбовите гори. Срещат се 7 вида дъб, които изграждат
чисти и смесени гори. Буковите гори, играещи съществена роля за снежната покривка
през зимата и регулирането на водния режим, са запазени по долините на Арда и Бяла
река. Тук се срещат и средиземноморски съобщества, доминирани от вечнозелената
грипа, зеленика и др. Характерни средиземноморски видове растения са: склеропоа
(Scleropoa rigida), зайча сянка (Asparagus acutifolius), жълтуга (Genista anatolica), Osyris
alba. В състава на псевдомаквисите влизат по-малко вечнозелени и други
средиземноморски форми, но достатъчно преходносредиземноморски придружаващи
видове. Тези съобщества се срещат пръснато в най- източните и североизточни части
на подрайона /напр. Ивайловградско, Белороляне, Мандрица/ и вечнозеленият им
облик се определя от грипа (Phillyrea media), кукуч (Pistacia terebinthus), червена
хвойна (Juniperus oxycedrus) и др. като в състава им влизат още келяв габър (Carpinus
orientalis), космат дъб (Quercus pubescens), драка (Paliurus spina-christi), луковична
ливадина (Poa bulbosa). Типични за подрайона са и мезофитните съобщества от
източен бук (Fagus orientalis), както и ксеромезофитните от благун (Quercus frainetto),
маклен (Acer monspessulanum) и цер (Quercus ceris).
Срещат се и малки петна от съхранени гори от черен бор (Pinus nigra) /Груев
Б.;Б.Кузманов,1994; „Обща биогеография"/. Извършвани са и залесявания с бял и черен
бор. Източните Родопи са един от регионите на страната с най-голямо биологично
разнообразие. Най-богато представени са семействата Сложноцветни (Asteraceae) 237 вида, Бобови (Fabaceae) - 173 и Житни (Poaceae) - 163 вида. Установени са 23
български и 93 балкански ендемита, но процентното съотношение на ендемичния
компонент е сравнително ниско - 5.9%, т. е. под средното за страната. Вероятно това е
свързано с липсата на обособени центрове на видообразуване /формообразователни
огнища/. Присъствието на ендемични видове в някои родове е значително - юрюшки
лопен (Verbascum juruk), скален лопен (Verbascum rupestre).Те са определени за
приоритетно за опазване в България, съгласно Националната стратегия за опазване на
биологичното разнообразие. Особен интерес за учени и природозащитници, за
специализирания познавателен и еко-туризъм представляват 1700 растения, в това
число 15 защитени вида орхидеи в защитените природни територии - Био-резерват "Дупката" в близост до града и защитената местност - "Ликан чешма" по пътя за село
Свирачи. Броят на достоверно срещащите се видове със значим консервационен статус
е както следва:
• 83 защитени от Закона за биологичното разнообразие вида /14.2% от всички
защитени растителните видове/;
• 12 световно редки вида, включени в Приложението на Директивата за
хабитатите;
• 5 вида, включени в Приложение №1 на Бернската конвенция;
• 13 застрашени и 101 редки вида, включени в Червената книга на България.
Фауната е представена от сърна, дива свиня, дива котка, чакал, лисица и всички видове
грабливи птици. Тук са установени 350 вида пеперуди, 21 вида риби, 10 вида
земноводни, 26 вида влечуги, 273 вида птици и 59 вида бозайници.
Тук обитават редките видове птици като черна кана, египетски и американски лешояд
/в района на с. Плевун/, малкият орел, ястребът, 19 вида прилепи. Атракция е и
отглежданата в с.Славеево гигантска костенурка.
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6. СТРУКТУРА НА ПОЗЕМЛЕНИТЕ РЕСУРСИ, ПЛОЩОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО НАЧИН
НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ
Планинско-хълмистият характер на общинската територия предопределя нейното
функционално площоразпределение. По територията на общината са разпръснати
части, заети от плодородни земеделски земи.
Територията на общината е слабо урбанизирана. Общата площ на общината е 820
кв.км, от които:
• Земеделски площи: 262 400 дка - 32 %
• Горски фонд: 523 160 дка - 63,8 %
• Населени места: 9 840 - 1,2%
• Водни площи: 12 300 дка - 1.5 %
• Добив на полезни изкопаеми: 7 380 дка - 0,9%;
• Транспортни и инфраструктурни съоръжения: 4 920 дка - 0,6%
Графика 2. Функционално площоразпределение

(Източник: Община
Ивайловград)

7. Състояние на околната среда
Основните антропогенни фактори, оказващи влияние върху качествата на околната
среда са промишлеността, транспорта, комунално-битова дейност, употреба на
пестициди, торове и др. вещества в земеделието, радиоактивни отпадъци и др.
Основни причинители на замърсяването са автомобилният транспорт, прахът от
непочистени и неблагоустроени улици, битовите отпадъци и сметопочистването.
На територията на общината не са регистрирани наднормени количества на вредни
емисии в атмосферата. Липсват големи промишлени предприятия, замърсители на
околната среда. Единственият значим проблем за чистотата на атмосферният въздух
е свързан с това, че по- голяма част от населението през зимния сезон се отоплява с
твърдо гориво - дърва и въглища. Самопочистване на атмосферата - ветрови
режими
Преобладаващите ветрове в общината са северозападни и североизточни. През
студеното полугодие често духат югозападни и южни ветрове с фьонов ефект.
Екологичната диагноза показва, че с малки и лесно отстраними изключения, общото
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състояние на околната среда, е сериозен стимул за развитието на много
икономически отрасли, и притежава качества, които предпоставят тяхното развитие.

8. СЕЛИЩНА МРЕЖА
Селищната мрежа в община Ивайловград се състои от 51 населени места, от които
един град и 50 села, с общо население към 01.02.2011г. - 6 426 души. (източник на
информация: НСИ, 2011 г.). Оценени по демографски потенциал, населените места в
общината се класифицират в следните групи: градско ядро и околоградска зона:
Ядрото - град Ивайловград с население 3 739, което представлява 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, 84 д./кв.км, при 44,42 д./кв.км за област Хасково
и при 66,35 д./кв.км за страната, т.е. е едно от най-ниските в областта и страната.
Общината е типичен представител на общините със "затихващи функции" - с
малобройно застаряващо население, пръснато в много населени места с ниска
концентрация.

Пътните връзки са основните разпределители на транспортните потоци в общината.
Много от населените места са твърде отдалечени от общинския център и са свързани
чрез четвъртокласна пътна мрежа, която е в незадоволително състояние. Средно
отстояние на населените места от общинския център е 29, 12 км.
С областните градове Хасково (Любимец) - III-558 и Кърджали (Крумовград) - III-509 те
се осъществяват чрез третокласна пътна мрежа, която е в сравнително добро
състояние. Общинският център отстои на 110 км от областния град Хасково.
По степен на благоустроеност селата имат сходни характеристики - всички са
електрифицирани. Водоснабдени са 26 броя селища, частично водоснабдени с местни
източници са 4 села, а неводоснабдени са 19 села. Развита канализационна мрежа има
само в град Ивайловград. Частична канализация има в други 11 населени места в
общината. Община Ивайловград има сравнително добра техническа и социална
инфраструктура.
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Таблица № 1. Административно разпределение по кметства и отстояние
от общинския център
(Източник: Община Ивайловград)
Име/Кметство

Рaзстояние до
общинския
център в км
Град Ивайловград
Кметство с. Белополци
41
Кметство с. Белополяне
13
Кметство с. Гугутка /вкл. с. Розино, с. Казак, с. Вис, с. Ветрушка, с.
35
Белидол, с. Ботурче, с. Бялградец, с. Гнездаре/
Кметство
5
Кметство с.
с. Драбишна
Долно Луково /вкл. с. Горно Луково, с. Меден бук/
27
Кметство с. Железино /вкл. с. Нова ливада, с. Пъстроок, с. Ленско, с.
22
Горско/
Кметство с. Камилски дол
23
Кметство с. Кондово /вкл. с. Железари/
32
Кметство с. Мандрица /вкл. Сив кладенец, с. Одринци/
21
Кметство с. Орешино
13
Кметство с. Плевун /вкл. с. Костилково, с. Кобилино/
25
Кметство с. Планинец /вкл. с. Глумово, с. Соколенци, с.Брусино, с.
23
Сборино, с.
Чучулига, с. Карловско/
Кметство с.
Покрован
Кметство с. ПОПСКО / вкл. с. Конници, с. Черничино, с. Брусино, с.
Пашкул/
Кметство с.
Свирачи
Кметство с. Черни рид /вкл. с. Горноселци, с. Долноселци/
Кметство с.
Славеево
Кметство с. Хухла /вкл. с. Ламбух/

9
34
7,5
18
5
8

9. ДЕМОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДИНАМИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО
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Динамика на населението
По данни на НСИ от последното преброяване, към 01.02.2011 година, населението в
община Ивайловград е 6 426 души.
Таблица № 2. Динамика на населението _____________________________________________
1965 1975 1985 1992 1999 2001 2002 2005 2011
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г
г.
г.
Общо
1572 1319 1227 1055 8989 8107 7748 9759 6 426
8
3
1
5
Град
3852 3896 4783 5239
4420
4736 3 739
Села

1187
6

9297

7488

5316

3687

5023

2 687

(Източник: Национален
Графика 3.
През
2005
г.
в
статистически институт)община Ивайловград живеят 9
Динамика
(1965 на
г. -населението
2011 г.)
759 души, а през 2011 г. - 6 426 души. За
Ивайловград
най-голяма
опасност
представлява силно изразеният демографски
срив от последните години, който е
характерен за цялата страна.
За пръв път от своето развитие като община,
населението на Ивайловград, бележи спад под
19GS 197Б 1985
1992
1999 2001 2002 10 000 души.
2005
2011
(Източник: Национален статистически
институт)

Графика 4.

Средната гъстота на населението е 7, 84
д./кв.км, при 44,42 д./кв.км за област Хасково,
при 66,35 д./кв.км за страната е едно от най
ниските в областта и страната.
(Източник: Национален статистически институт)

Графика 5.

Съотношение град – село
В структурно отношение населението в
града е повече от населението в селата.
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(Източник: Национален статистически институт)

В общинския център живеят 3 739 души, което представлява 58% от населението на
общината. Селското население към 2011 г. наброява 2 687 души – 42%, което е малко
над една трета от населението на общината и е представено от 50 села, някои от които
са твърде отдалечени от общинския център и са напълно обезлюдени.
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.
Таблица № 3. Население местоживеене, пол и възраст в община Ивайловград към
01.02.2011 г.
Общо
В градовете
В селата
общ мъ
жен об
мъ
жен об
мъж жен
о
же
и
що
же
и
що е
и
Община:
642 318 323 373 185 188 268 133 135
Ивайловград
6
8
8
9
7
2
7
1
6
0-4
229 98
131 118 53
65
111
45
66
5-9
222 108 114 120 64
56
102
44
58
10-14
249 124 125 147 73
74
102
51
51
15-19
325 154 171 193 95
98
132
59
73
20-24
352 201 151 238 134 104 114
67
47
25-29
351 195 156 194 107 87
157
88
69
30-34
342 180 162 217 105 112 125
75
50
35-39
351 190 161 226 115 111 125
75
50
40-44
380 204 176 259 133 126 121
71
50
45-49
565 300 265 392 203 189 173
97
76
50-54
534 281 253 353 183 170 181
98
83
55-59
546 275 271 322 169 153 224
106 118
60-64
513 271 242 294 154 140 219
117 102
65-69
388 187 201 196 88
108 192
99
93
70-74
379 154 225 181 72
109 198
82
116
75-79
360 136 224 136 47
89
224
89
135
80-84
222 89
133 106 41
65
116
48
68
85 +
118 41
77
47
21
26
71
20
51
(Източник: Национален
статистически институт)
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Относителният дял на жените в населението на община Ивайловград е малко по-голям
(50,39 %) от този на мъжете, като тази тенденция се запазва в града и селата.

Графика 6. Население местоживеене, пол и възраст

Графика 7.

Насепекие брой
Естествен
прираст Национален статистически институт)
(Източник:

Таблица № 4. Естествен прираст за община Ивайловград 2000-2005г.
Годи
Живородени
Умрели
Естествен
на
прираст
общ момчет момиче общ мъже
жени общ мъже
жени
о
а
та
о
о
2000
77 Национален
-статистически
154
- 77
(Източник:
институт)
2001
56
143
- 87
2002
41
154
113
2003
49
123
- 74
2004
32
129
- 97
2010
44
17
27
107
59
48
- 63
- 42
- 21
(Източник: Национален статистически институт)
Естествен прираст

Естественият прираст на населението на община Ивайловград остава отрицателен,
като бележи тенденция на намаляване за изследвания период. Броят на
живородените деца трайно намалява, като през 2010 г. достига 44.

Механичен прираст
Механичният прираст е трайно отрицателен през годините. Данни за динамиката по
години липсват.
Механичният прираст в община Ивайловград продължава да бъде отрицателен, като
през 2010 г. е минус 88 души. Броят на заселените лица през 2010 г. е 100, а на
изселените 188 души.
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Таблица № 5. Заселени, изселени, механичен прираст
Годи
Заселени
Изселени
Механичен
на
прираст
общ мъже жени
общ мъже жени
общ мъже жени
о
о
о
2010 100
46
54
188
90
98
- 88
- 44
- 44
(Източник:
Национален
статистически институт)
Основните заключения за тенденциите в демографските процеси в община
Ивайловград са:
• Устойчива тенденция към миграционно движение и обезлюдяване.
От средата на 80-те години на миналия век се формира трайна тенденция на
намаляване на броя на населението в национален мащаб. В община Ивайловград
населението през последните 10 години е намаляло значително.
По информация в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2011 2015), основната част от лицата в трудоспособна възраст са мигрирали към големите
градове, където има по-голяма възможност за намиране на работа и обучение на
децата в профилирани училища и езикови гимназии. Това пряко рефлектира върху
икономическия потенциал на общината и оказва ограничаващо влияние върху
икономическото й развитие.
• Висок дял самотно живеещи стари хора, пръснати в селата;
• Ниска гъстота на населението.
Формиралите се в продължение на две десетилетия негативни тенденции в
развитието на демографските процеси води до значими промени във възрастовата
структура на населението. Продължава да се задълбочава процесът на неговото
остаряване.
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.
Таблица № 6. Население в община Ивайловград под, във и над трудоспособна
възраст по години
Година Под трудоспособна
В трудоспособна
Над трудоспособна
възраст
възраст
възраст
2000 17,7%
52,9%
29,4%
2002 15%
58%
26%
2011 12%
60%
28%
(Източник: Национален
статистически институт)
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.
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Графика 8.

статистически данни.

За 2011 г. лицата в трудоспособна
възраст съставляват 60% от
населението на общината. Данните
недвусмислено показват, че се
наблюдава
застаряване
на
населението, по-силно изразено в
селата,
особено
в
малките.
Проследяването на възрастовата
структура на населението под, в и
над трудоспособна възраст за подълъг период от време се оказа
невъзможно поради липсата на

(Източник: Национален статистически институт)
Таблица № 7. Население в община Ивайловград под, във и над трудоспособна
възраст по местоживеене и пол към 01.02.2011 г.
Възраст
Общо
В градовете
В селата
общ мъж жен общ мъж жен общ мъж жен
о
е
и
о
е
и
о
е
и
ИВАЙЛОВГРАД
642
31
323
37
18
18
26
13
13
6
88
8
39
57
82
87
31
56
Под
758
35
408
41
20
21
341
14
19
трудоспособна
0
7
3
4
7
4
Във
386
21
172
24
13
11
139
80
59
трудоспособна
3
35
8
66
35
31
7
0
7
Над
180
70
110
85
31
53
949
38
56
трудоспособна
5
3
2
6
9
7
4
5
(Източник: Национален статистически институт)
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Таблица № 8. Население на 15 и повече години по населени места и
икономическа активност към
01.02.2011 г.
Пол общ Икономически
Икономически неактивни
о
активни
общ зает безработ общ Учащ пенсионе Лица,
друг
заети
о
и
ни
о
и
ри
и
само с
домашни
или
семейни
задължен
ия
Общ 5
267 207
596
3
300
2 050
461
240
о
726 5
9
051
Мъж 2
1
1
326
1
142
901
179
179
е
858 457 131
401
Жен 2
1
948
270
1
158
1 149
282
61
и
868 218
650
(Източник: Национален
статистически институт)

Образователно равнище
Анализът на данните очертават следните проблеми и неблагоприятни тенденции в
сектор „Образование":
•
Висок дял на хората с основно и по-ниско образование;
•
Висок брой на нередовно посещаващите училище (особено в среден курс).
Таблица № 9. Население на 7 и повече години в община Ивайловград
Област
Висше Средно
Основно Начално Неграмот
Общо
Община
(полувис образов образован образован
ни
Местоживее
ше)
ание
ие
ие
не
образова
ние
2001
7 698
584
2 334
2 355
1 751
143
2011
6 112
637
2473
1875
754
106
(Източник:
Национален
статистически институт)
Високообразованите лица в общината са жители на града. С най-високо образование
са заетите в административните и деловите учреждения, следвани от
здравеопазването и образователните институции. Сред заетите във вторичния
сектор преобладават хората със средно и средно специално образование. В селата
доминира делът на населението с основно и начално образование.
Общообразователното равнище на населението е близко до средното за страната
(дължи се на градското население).
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Таблица № 10. Население на 7 и повече години, по местоживеене и образование в
Община Ивайловград към 01.02.2011 г. _______________________________________________
Висше Средно
Основн Начално Незавърш Никога
Об
Де
образова образова о
образова ено
не
що ние
ние
образова ние
начално посещава те
ние
ли
училище
Общи 611
637
2473
1875
754
259
106
8
на
2
В
357
560
1871
801
228
105
4
3
града 2
В
254
77
602
1074
526
154
102
5
селат 0
Статистически
данни сочат, че:
а
• Възрастовата структура и образователното
равнище са близки
до
(Източник:
Национален
средните
за
страната
благодарение
на
преобладаващото
градско
статистически институт)
население;
• Налице е тенденция към нарастване на образователното равнище, но
отново и само в града.
В селата преобладава делът на населението с основно и начално образование.
Семейна структура
Данни за семейната структура на населението, обитаващо община Ивайловград са на
база на данните от последното преброяване от 2011 г.
Таблица № 11. Население по местоживеене, възраст и юридическо семейно
положение (в брой)
Общо
Юридическо семейно положение
неженен/ женен /
вдовец /
разведен
неомъжен омъжена
вдовица
/
а
разведена
В общината
642
2 178
3
76
154
6
331
3
В града
373
1 196
2
36
90
9
085
8
В селата
268
982
1
39
64
7
246
5
(Източник: Национален статистически институт)
Графика 9. Население по местоживеене, възраст и юридическо семейно
положение в община Ивайловград
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(Източник:Национален
статистически институт)
Етническа структура
На територията на община Ивайловград има три етноса - българи, турци и роми, в т.
число копанари. Тяхното териториално разположение по селища, броят и
процентното им съотношение може да бъде анализирано по долу.
Етническата структура показва, че община Ивайловград е с преобладаващо хомогенно
българско население.
Таблица № 12. Разпределение по етнически състав
Етнически състав:
Данните са към 2009 г.
българско

Брой:
7
400
99
0
17
2
25
38
0

Турско
ромско
Други
Не са се самоопределили
непоказани
(Източник:

Община

81
Ивайловград)
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Заетост и безработица
Безработицата и ограниченият достъп до заетост е основният проблем за
осигуряване на нормален стандарт на живот.
По данни на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община
Ивайловград (2011-2015г.) ограниченият брой работни места в община
Ивайловград се дължат на:
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.
Таблица 13. Брой на безработните лица и равнище на безработица в община
Ивайловград (2005 - 2011) ____________________________________________________________
Година
2007
2008
2009
2010
2011
Брой регистрирани 358
391
394
423
534
лица
% безработица
9,02
10,54
10,62
11.57
20,01
%
%
%
%
%
(Източник:Дирекция „Бюро по труда" Ивайловград)
Безработицата в община Ивайловград бележи трайна тенденция на увеличаване от
10,03 % през 2005 г. на 20,01% през 2011 г. Броят на регистрираните безработни
лица през 2011 г. спрямо 2005 г. е с 162 души по-висок.
Относителният дял на безработните жени се запазва относително постоянен през
анализирания период (около 56% от регистрираните лица). През последните 5
години в община Ивайловград са разкрити общо 803 нови работни места.
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.
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Таблица 14. Безработица в община Ивайловград по възрастови групи за 2005 2011
Възрастови
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
групи
- до 19 г.
12
23
20
12
7
5
6
- от 20 до 24
66
64
45
42
38
16
23
г.
- от 25 до 29
46
42
38
39
39
31
41
г.
- от 30 до 34
27
41
40
37
23
23
53
г.
- от 35 до 39
42
52
42
36
25
40
53
г.
- от 40 до 44
51
64
52
46
22
42
59
г.
- от 45 до 49
45
59
43
65
70
72
80
г.
- от 50 до 54
53
44
40
64
87
77
103
г.
- над 55 г.
30
44
38
50
83
117
116
(Източник: Дирекция „Бюро по
труда" - Ивайловград)

Таблица 15. Безработица в община Ивайловград по образование за 2005 – 2011
Възрастов
и групи
- с висше
- със
средно
спец. И
проф.
- със
средно
общо
- с основно
и по-ниско

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

30
174

35
181

24
153

21
163

23
169

12
147

14
153

40

63

49

59

52

59

62

128

154

132

148

150

205

173

(Източник:Дирекция „ Бюро по
труда" - Ивайловград)

10. ЖИЛИЩЕН ФОНД
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.
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По отношение на моралната и физическа годност на жилищния фонд, по данни на
общината, показват, че:
• 27% от жилищния фонд е физически износен и в повечето случаи подлежи на
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.
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. 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.
11. ИКОНОМИКА
Световната финансова и икономическа криза 2008-2009 г. се отразява негативно на
икономическото развитие на община Ивайловград.
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.
Средносрочните специфични цели на развитието на изостаналите гранични райони са:
подобряване на атрактивността им, чрез инвестиции в техническата и социална
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инфраструктура; подобряване на уменията на работната сила чрез различни форми на
квалификация и преквалификация; насърчаване на трансграничното сътрудничество,
стимулиране на икономическата активност, основно в сферата на туризма, услугите и
др.
•

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.

Средносрочните специфични цели на развитието на изостаналите селски райони са:
диверсификация на структурата на местната икономика и намаляване на
зависимостта; земеделието; създаване на алтернативни източници на доходи и
заетост; съхраняване на природното и културно наследство; подобряване на
демографската структура и среда за обитаване. (източник Регионалния план за
развитие на Южен централен район за планиране, 2007-2013 г.).
Основните фактори, които влияят върху икономическото развитие на общината, са:
• неразвита промишленост, преработваща земеделска продукция;
• неконтролируем демографски срив;
• лишена от държавна поддръжка бизнес среда;
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• географско положение.
Социално-икономическата ситуация в Общината е в пряка и косвена връзка със
ситуацията в страната и в съседните общини. Анализът показва силните и слабите
страни на реалната икономика. Силните страни визират характерните за страната, но
не и за отделните общини фактори като стабилната макроикономическа среда,
доминиращ частен сектор, добри условия за развитие на туризма, относително ниски
разходи за труд, модерни регулации на бизнеса и на финансовия пазар. Слабите
страни са свързани с неразвит сектор на малките и средни предприятия, ниско
качество на базисната инфраструктура, малкият обем на чуждестранните инвестиции,
висока енергоемкост и остаряла производствена база. Съседните общини имат не само
различна база за сравнение, но и различни възможности.
Граничният район, предполагащ по-голяма икономическа активност, не се използва
като допълнителен фактор за активно развитие на динамични бизнес връзки,
регионалното бизнес сътрудничество е лишено от съдържание, отрицателните
демографски тенденции утежняват ситуацията поради рязкото намаляване на високо
квалифицираните специалисти. Липсата на ясна визия в областта на икономиката
рефлектира върху образованието.
Ниските доходи на заетите, определят ниската покупателна възможност на
населението и невъзможността за плащане на дължимите данъци, такси и други
задължения. Намалява делът на доходите от работна заплата, а доходите от
предприемачество са практически нулеви. До 2007 г. беше голям делът на социалните
доходи, което говори за нарастваща зависимост на населението от системата за
социална защита. Бизнесът е със символично значение и регистрира спад. При
отсъствие на други възможности за заетост, хората търсят спасение в домашното
стопанство, което формира тенденция към натурализация на доходите и
икономическо затваряне на домакинствата.
Анализът на социално-икономическото състояние на общината показва:
• Засилена миграция на населението. Изселват се основно млади хора с по-добри
финансови възможности и по-високо образование;
• Слабо икономическо развитие, висока безработица и ниски доходи на
населението.

11.1. Първичен сектор
11.1.1.
Добивна промишленост
С по-голямо значение в икономически аспект са източниците на нерудни изкопаеми.
На територията на община Ивайловград се намират доказани запаси на изключително
ценни находища на скално-облицовачни и инертни материали - гнайс, мрамор, туфи,
варовик. Мраморите в Източните Родопи и Сакар по своите качества превъзхождат
дори и прочутите италиански Карарски мрамори. С най-добри качества се тези,
разположени на дълбочина 50-100 метра. Разработването на тези находища и
намирането на пазари за красивите, близки по свойства до италианските мрамори, ще
окаже влияние върху икономическото развитие на общината. С тяхното разработване
и експлоатация се занимават 45 броя фирми. В интерес на общината е този отрасъл да
бъде подпомогнат и стимулиран чрез:
• Съдействие и подпомагане на фирмите при сключването на концесионни
договори, защото със сключването на такива се очаква дейността да се разшири
и се открият нови работни места;
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•
•
•

Проектиране и изграждане на общинска пътна мрежа на територията на
кариерите;
Изграждане на мачтов трафопост, с цел електрифициране на кариерите;
Изграждане на телефонна връзка с кариерите.

Добивната промишленост е развита, но не с достатъчен капацитет, предвид това, че
общината има голям потенциал от залежи на скално-облицовъчни суровини.
11.1.2.
Горско стопанство
Горският фонд 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.
Община Ивайловград има възстановени собствени гори от 25 000 дка. Това са гори,
намиращи се в селата Белополяне, Одринци, Свирачи. Извършена е инвентаризация опис на стоящата и паднала суха маса. В новия лесоустройствен план в общинските
гори е предвидена гола сеч. На частни лица принадлежат само 1680 дка гори.
Дейности:
• Осигуряване на дърва за огрев на населението.
• Създаването на нови гори. Залесяване и реконструкция на слабопродуктивни
гори.
• 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 намира добър пазар в Гърция. Тенденциите са за 10 години напред
да се запази количеството от 35 000 куб. м. Перспективите са свързани с
постигането на среден прираст на хектар - 2 куб. м./год.
• Ловно стопанство. Рибовъдството в общината е представено от 2 микроязовира,
които са зарибени от техните наематели. Риба се лови и в язовир "Ивайловград”.
• Странични ползвания - паши, диворастящи плодове, билки и гъби. Голяма част
от пашата на добитъка се задоволява от горите. Добивите на сено от горските
поляни и ливади задоволяват нуждите за зимно подхранване на дивеча.
Горското стопанство и добивната промишленост имат по-малък дял в първичния
сектор, въпреки, че има голям потенциал за развитие - добив на дървесина. То има и
екологична насоченост - поддържане на горите и голям потенциал за развитие на
туризма.
11.1.3.

Селско стопанство

Селското стопанство е база на преработвателната индустрия и важна съставна част от
икономиката на общината. То е водещ приоритет и е насочено към създаването и
утвърждаването на пазарни структури, благоприятстващи ефективното му развитие.
Традиционно са застъпени и двата му подотрасъла - растениевъдство и
животновъдство. Потенциалът на земеделските земи на общината следва да бъде
оценяван като предпоставка за очертаващите се приоритети в нейното развитие.
Земеделието, като "натурално стопанство", е основен източник на доходи в селата на
общината, т.е. развита е т.н. "неформална икономика", която осигурява основно
препитанието на местното население, без да създава сериозни излишъци за пазара.
А) Растениевъдство
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Растениевъдството е един от основните 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
почвено-климатични 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, липсата на
техника за обработка, дребния размера на личните стопанства и липсата на преки
субсидии в земеделското производство, е причина площите на трайните насаждения
да не се увеличават. От южните култури интерес за жителите на община Ивайловград
представлява маслината, която вирее в дворовете като декоративни дръвчета. За да се
създадат нови насаждения са необходими доста инвестиции, посадъчен материал и т.
н. Така, че бъдещето на маслинови насаждения за промишлени количества в пазарни
условия все още предстои да бъде проучен. Лозарство. Лозарството е поминък,
създаващ устойчивост на поминъка на населението. Отглеждат общо 6 350 дка лозя, от
тях: 5600 дка винени и 750 дка десертни. Основният интерес е насочен към
производството на винени сортове /за червени трапезни вина/. Наличните, добре
оборудвани, съгласно изискванията на ЕС винарски изби в града е добра предпоставка
за това.
Тенденция, която се очертава в близко бъдеще, е създаване на десертни лозя. Пазарът
на десертно грозде е слабо развит. Това е свободната пазарна ниша-производство на
десертно грозде и отглеждане на безсеменни сортове лозя за производство на
стафиди.

Б) Животновъдство
Животновъдството е другият основен подотрасъл на селското стопанство. Освен
суровинна база за преработващата индустрия, то е стратегическа опора на малките
натурални и полу- пазарни 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 полуразрушена материално-техническа база и
липсата на съвременно оборудване и условия за развитие на качествено
животновъдство.
Говедовъдство.
В общината се отглеждат: говеда (2547 бр.) , от които крави ( 1668 бр.). Има само една
фирма която се занимава с отглеждането на крави. Най-много крави отглеждат
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стопаните от селата Пашкул, Бубино, Глумово, Сив кладенец. Голяма част от
животновъдите не използват услугите на изкуственото осеменяване. За разплод се
използват
нерегламентирани
бикове,
което
прави
животновъдството
нископродуктивно. В общината няма изграден приемателен пункт за изкупуване на
мляко, осеменителен пункт, отговарящи на изискванията на ЕС. Всичко това
ограничава инициативата в стопаните за създаване на фермерски стопанства.
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.
Пчелният мед се предлага за продажба в стъклени буркани и тенекии. Изградено е
пчеларско дружество, където ще се решават част от проблемите на отрасъла - като
производство, организация на пазара на мед и пчелни продукти.
Липсата на фуражна база, незадоволителните добиви на фуражи, нископродуктивни
пасища и ливади, обуславят ниската ефективност на този отрасъл. Ресурс за
развитието на животновъдството са площите на пасищата, мерите и естествените
ливади.

11.2. Вторичен сектор - индустриално производство
Развитието на икономиката в условията на провеждащата се структурна реформа през
годините на прехода, и през последните години, показва низходящо развитие.
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 и инфраструктурна съоръженост. 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.
Слабост е липсата на специализация в промишленото развитие.
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.
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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".

11.3. Третичен сектор – на пазарен принцип
11.3.1.

Търговия и услуги

Услугите са развити в насока задоволяване потребностите на населението и
осигуряване на препитание. Търговското обслужване заема най-голям дял в приходите
реализирани в общината. Търговското обслужване на населението в общината се
извършва от еднолични търговци. Търговията, хотелиерството и ресторантьорството
са представени с множество 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.
Има достатъчно магазини за хранителни и нехранителни стоки и заведения за хранене
и развлечения, които са разположени в почти всички населени места. Въпреки това,
условията за оптимално търговско обслужване на населението от селата са далеч под
стандартите.
11.3.2.

Туризъм

Туризмът е важен сектор, който се развива с бързи темпове през последните години.
Със забележителното си археологично 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.
Въпреки потенциала за развитие на културен, еко и селски туризъм, общината все още
няма продаваеми цялостни туристически продукти - макар че има разработени такива.
Местната власт полага усилия за развитие на туризма и го поставя приоритетно в
стратегията за развитие на общината. Частния сектор трупа опит и развива услугите
си в тази насока. През последните години броят на местата и средствата за подслон в
общината нараства, като легловата база се увеличава.
Това е резултат от частни инвестиции в развитието на хотелиерския и
ресторантьорски бизнес, който е концентриран в общинския център.

11.4. Третичен сектор - СОЦИАЛЕН СЕРВИЗ
11.4.1.

Образование
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През 2007 г. училищата в Община Ивайловград преминаха на делегиран бюджет и
последвалите промени породиха необходимостта от оптимизация на училищната
мрежа, както също и необходимостта да се осигурят допълнително средства за
обезпечаване на учебния процес от общинския бюджет.
Както всички общини така и в Ивайловград демографските фактори се изразяват в
постоянно намаляване на броя на учениците и децата особено през последните
години. Община Ивайловград изпълни своите ангажименти към учениците и техните
родители и осигури безплатен транспорт за извозване на учениците от селата със
закрити училища към действащите такива средищни училища в селата Свирачи,
Железино, Белополци и Ивайловград. Общината разполага с 3 броя автобуса от МОМН,
които извозват учениците до средищните училища. Във всички училища от
територията на общината се осигурява столово хранене на учениците, както и
безплатни закуски за учениците от I-IV клас и децата в подготвителните групи към
детските градини.
Подсигурени са и необходимите безплатни учебници и учебни помагала за учениците
от I-VII клас и децата в подготвителните групи.
Детските градини са две на брой: в гр. Ивайловград, с филиал в кв.Лъджа и в
с.Железино, с филиал в с. Белополци. Обхващат децата на възраст от 3-6 годишна
възраст;
Основно образование- три училища, в селата Железино (4 паралелки), Белополци (6
паралелки) и Свирачи (4 паралелки);
Средно общо образование/I-XII/- едно училище, в град Ивайловград (22 паралелки).
В Средищното училище се обучават ученици от I до XII клас, които са от града и такива,
които пътуват от други населени места, в които няма училище. Средищните училища
получават допълнително финансиране на основата на броя на пътуващите ученици за
разходи за транспорт, целодневна организация на учебния процес и столово хранене.
Броят на училищата в община Ивайловград намалява през периода 2006-2011 г.
Редуцираният брой на училищата до голяма степен се дължи на отрицателните
демографски характеристики и намаляването на учениците
11.4.2.

Здравеопазване

Пред здравеопазването в общината се очертават сериозни проблеми при достъпа до
здравни услуги в областта:
• Неблагоприятен фактор е бързото намаляване на населението в общината,
което прави лекарските практики непривлекателни.
• Разпокъсаността на населените места и големите разстояния между тях също
влияят неблагоприятно върху получаването на медицинска помощ.
• Ограничените ресурси при обслужване на общината от един спешен медицински
център;
• Различни са проблемите, с които се сблъскват хората с увреждания: липса на
здравни пътеки, които покриват разходите за лечение; ниски доходи и
невъзможност за закупуване на лекарства и осигуряване на необходимото
лечение; липса на транспорт до здравните заведения.
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Според нормативната уредба здравеопазването в България е разделено на
доболнична и болнична помощ.
В доболничната помощ има един Спешен център, филиал на Центъра за спешна помощ
град Хасково. Спешният център осигурява денонощен график на екипи на фелдшерско
ниво. Спешната помощ разполага с две линейки.
В доболничната помощ са разкрити 5 лекарски практики, 4 от които са в Ивайловград,
разположени в сградата на болницата, а другата в село Железино. В Ивайловград от
началото на 2011 година има една незаета лекарска практика в града.
До 2012 г. населението в общината се обслужва и от един Медицински център, който
също се намира в сградата на болницата. Персоналът на Медицинския център се
състои от 4 лекари, 1 медицинска сестра, 1 счетоводител.
В средата на 2010 г. започна процедура по преобразуване на „СБАЛВБ - Ивайловград"
ЕООД чрез вливане към „Медицински център 1 - Ивайловград" ЕООД. Предприетата
стъпка ще даде възможност за откриване до 10 легла за диагностика и лечение в
рамките на 24 часа на пациенти от общината. Усилията са насочени към осигуряване
на възможност за денонощно покриване на неотложната помощ за пациентите.
11.4.3.

Социално подпомагане

През последните години община Ивайловград е реализирала сериозен напредък в
областта на социалното подпомагане и социалните дейности. Броят на услугите,
предоставяни в общността по официални статистически данни е нараснал за периода
2005-2008 г. Необходимо е изграждане на допълнителна инфраструктура за
разширяване обхвата на социалните услуги в общината.
11.4.4.

Спорт

Спортът се реализира в училищните дворове и спортната зала, в изградените спортни
игрища и площадки. Спортната база в общината е недостатъчна. Обектите, които все
пак са в наличност са в занемарено състояние и се експлоатират символично. Тези
спортни обекти, обаче се нуждаят от основна реконструкция, доизграждане и
съвременно оборудване. Традиционно развиваните видове спорт в община
Ивайловград са футбол, баскетбол, волейбол. Местният футболен отбор "Раковски"
провежда състезанията от зона Хасково. Играе се любителски футбол и от деца, и от
възрастни. Общината е собственик на следните обекти:
Спортен комплекс. Застроена площ в размер на 34 декара. Обособените части за
обслужващи и спомагателни дейности от спортния обект са: футболно игрище, писти и
плувен басейн. Повече от десет години на футболното игрище не са правени никакви
ремонти. По терена има множество неравности, част от мястото за публика е покрито с
метален покрив, липсват седалки за публиката. Полаганите грижи се заключават
единствено с поливане на тревата. Пистите около футболното игрище се нуждаят от
неотложен ремонт. Повече от 15 години поради липса на средства не се ползва и
басейнът.
Футболно игрище - квартал "Лъджа". Представлява само отреден терен по плана на
града. Не се полагат никакви грижи.
Физкултурен салон в град Ивайловград. Намира се в СОУ "Христо Ботев" Ивайловград. Разполага със съблекални и топла връзка с училището. Поради течове
физкултурният салон се нуждае от ремонт на покрива.
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Физкултурно игрище, с. Плевун. Представлява само отреден терен по плана на с.
Плевун. Не се поддържа тревната площ, няма врати и не се полагат никакви грижи. По
данни на общинската администрация са разработени следните проекти:
• за изграждане на съвременна спортна площадка за волейбол, баскетбол и
хандбал в новата част на града.
• за ремонт на волейболно и баскетболно игрище в лесопарк "Пещерата".
• Предвижда се и изграждането на футболно игрище в с. Славеево.
Изградени са спортни клубове, които кадрово и организационно не са обезпечени.
Основните усилия са за търсене на средства. Това оказва негативно влияние върху
дисциплината, учебно тренировъчния процес и възстановяването на спортистите.
Това води или до ранно отказване от спорта, или до "миграция" в големите градове с
по-богати клубове.
Спортната дейност се организира предимно в училищата (в тяхната спортна база), но
календарът на спортните прояви (състезания, турнири) е беден. По повод празника на
града - 14 февруари и други чествания се провеждат волейболни и баскетболни срещи.
Това силно ограничава масовия интерес към спорта и спортната кариера. Както и в
спортните клубове, квалифицираните треньори са недостатъчно. Изоставането на
спорта в общината е осезателно както в масовата/любителската му форма, така и в
професионалната.
11.4.5.

Култура и културно наследство

Паметници на културата (културно-историческо наследство).

Културното и историческо наследство представлява един от ценните ресурси на
общината, със значение както за социално-икономическото й развитие, така и като
елемент на физическата среда.
Значителен, но нереализиран в пълна степен е потенциалът на археологическото
наследство, като обект на познавателен туризъм, както и като елемент на атрактивна
среда за отдих. Социализацията на това наследство е недостатъчна. Липсва
необходимата инфраструктура за превръщането на паметниците в обекти на масово
посещение - приемна и информационна инфраструктури, благоустрояване, условия за
транспортен и пешеходен достъп и пр.
Обектите, в които се съхраняват и експонират движимите културни ценности, както и
различните форми на представяне на местното нематериално наследство, от своя
страна обогатяват потенциала на общинската територия за предоставяне на
комплексен пакет туристически атракции.
Общият устройствен план на общината следва да оцени обектите на културноисторическото наследство като елементи на цялостни териториални и функционални
системи, поставящи изисквания и ограничители по отношение устройствената,
строителна и друга човешка намеса в средата, към която принадлежат или която
съставляват. Той следва да осигури условия за физическото опазване на паметниците и
тяхната обстановка, за промотиране и социализация на познавателните,
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възпитателните, мемориалните, естетико -емоционалните им качества, както и за
реализация на стопанския потенциал на онези от тях, като представляват обект на
туристически интерес и посещения.
За целта плановите предвиждания следва да се съобразят със спецификата на обектите
на наследството:
- според пространствената им структура и териториален обхват;
- според научната и културна област, към която се отнасят и принадлежността им към
определен исторически период;
- според културно-историческата им стойност.
ОУПО следва да предпише по-подробни изисквания към последващите нива на устройственото планиране, свързани с опазването и социализацията на паметниците на
културата в населените места или в новопредвидени за урбанизация територии, и/или
за създаване на други документи (програми, местни наредби и пр.), представляващи
необходим инструментариум в комплексния процес на опазването на наследството.
Планът следва да третира устройствените проблеми на достъпа и изграждането на
приемната инфраструктура при онези от обектите извън населените места, които
представляват ресурс на туризма или имат значение за процесите в живота на
местното население.
Забележка: Съгласно Закона за културното наследство, в сила от 10.04.2009 г.,
терминът „паметник на културата“ е заменен с „недвижимо културно наследство“,
което „обхваща културни ценности, които са трайно закрепени към земята“ (чл.9 от
Закона за културното наследство).
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Средища на културното развитие и духовното обогатяване на населението в общината
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 императори.
Антична вила "Армира" II-IV век. Уникален паметник на културата, открит през
1964г., разположен на площ 2 200 кв. м. Главната сграда на вилата е строена от камък
на площ от 1300 кв. м. Открити са над 2750 фрагмента и цели елементи от мраморна
инкрустация.
Изключително богати са подовите мозайки, в които хармонично се съчетават
геометрични, растителни, зооморфни и антропоморфни мотиви. Вилата се състои от
много и разнообразни помещения с представителен и стопански характер. Естествено
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най-оригинални са тези, които оформят богато жилище на римски патриций с
разкошни бани, декоративен басейн.
"Голямата могила" край с. Свирачи има обиколка 200 м., а височината й е 15 м.
Опасана е с големи варовикови блокове от по 3-3,5 метра дължина всеки, а теглото им
е не по-малко от 3 тона. Разположени са пирамидално. Под тях е положена
поддържаща стена от камъни. При археологическите разкопки са открити гроб на
дете, колесница и коне на знатна тракийска фамилия, в чиято чест е изградена
могилата.
Средновековната крепост "Лютица" е на около 6 км. западно от ивайловградския
квартал "Лъджа". Археологическите проучвания започват през лятото на 2002 г.
Според специалистите крепостта е голям и богат средновековен град, разположен на
площ от 26 дка. Дължината на изключително добре запазените крепостни стени е
около 600 метра, 14 са крепостните кули. Археолозите откриха църква, която е
съществувала от 13 до 16 век, обширен некропол, монети, мраморни детайли от
антична базилика.
Общински исторически музей - Ивайловград, включващ три експозиции в
новооткритата сграда на Историческия музей - "Археология", "История на града и
района преди Освобождението" и "История след 1878 г.".
Възрожденска къща-музей на Мирчо Паскалев, в която може да се види
характерното за бита на българите от района.
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 200 тракийски деца през 1913 г., параклис и чешма.
Паметникът-костница на връх Черни рид с редица паметници и паметни плочи,
които са израз на признателността на Ивайловградчани пред жертвите от османското
иго и Руско- турската освободителна война.
Народно читалище "Пробуда" се намира в общинския център. Разполага с много
добра база за развитие на читалищна и културна дейност. Към читалището
функционират 10 състава, танцов състав „Мераклии", модерен театър, танцова
формация, камерна формация, група за автентичен фолклор, дамски хор, група за стари
градски песни; две школи по изкуства, два клуба по интереси.
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.
11.4.6.

Зелена система

Зеленината за широко обществено ползване, като цяло в общината не задоволява
нормативните изисквания, недостатъчна е и в общинския център. В града, с
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изключение на разпръснати квартални градинки и парковата зона в неговия център,
няма други паркове.
11.5. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Инженерните мрежи и пътно-транспортната инфраструктура, (като общо понятие
"инфраструктури") на общината създават основните предпоставки за социалноикономическото развитие, за цялостния бит и живот на населението, и са
предпоставка за постигане на основните стандарти на европейските измерения за
начина на живот.
11.5.1.

Транспортна инфраструктура

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 по-отдалечените селища на общината е затруднен поради хълмистия
релеф и недоброто състояние на пътищата.
А) РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА МРЕЖА
Транспортната инфраструктура в
републикански и общински пътища.
Фигура 10. Пътна карта

община

Ивайловград

е

представена

от

Община Ивайловград е гранична област от
територията
на
Република
България.
Транспортните връзки с областния център Хасково
се осъществяват чрез третокласния път III-558
(Ивайловград - Любимец, по новата номерация III597), а с другия областен център - чрез второкласен
път ІІ-59 (Момчилград – Крумовград – Ивайловград
– с. Славеево - граница). Общата дължина на
републиканската пътна мрежа на територията на
община Ивайловград е 139,673 км.
Републиканската пътна мрежа, разположена на
територията на общината, се формира от следните
пътни отсечки:

Таблица 20. Републиканска пътна мрежа на територията на община
Ивайловград
№
Наименование на пътя
Дължина
Бележка
територия
1.
II - № 59 Момчилград- 49+500 – 94 + 087
Крумовград-Ивайловград-с.
Славеево-граница
2.
III - № 597 Ивайловград - 0+000 - 23 + 582
Любимец
3.
ІІІ - № 598 Ивайловград – 0 + 000 - 19 + 589
Мандрица
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4.
5.

III - № 5906 Железино – Гугутка 0+000 - 21 + 520
- Казак
III № 5908 Плевун – Железари – 0+000 - 30 + 395
Меден бук - Мандрица
Е=139,673 км

6.400
км
настилка

без

(Източник.Община Ивайловград)
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.
Б) ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА
Общинската пътна мрежа в общината е с обща дължина 198 км. Анализа на
състоянието й показва следните съотношения:
• 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.
Графика 10. Състояние на пътната мрежа
2.27%

Добро (4, 5 км)

Средно (34.5 км)

Лошо (159 км)

За подобряване на пътната инфраструктура общината е предприела планови ремонти
и реконструкции през годините, които подборно са отразени в бюджета към
настоящия план. За цялостното подобряване на ОПМ са необходими сериозни
инвестиции. 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.
11.5.2.

Телекомуникации

Телефонната мрежа в община Ивайловград е изградена до повечето селища в
общината. Телефонизирани са 43 населени места в община Ивайловград. Телефоните
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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.
11.5.3.

Електрификация

Електропреносната мрежа в общината е изцяло изградена, добре поддържана и е в
много добро състояние. Има достатъчно резерви да поема допълнително
натоварване, при нови обекти на икономическото развитие. Тя има следните
разклонения:
Разклонени
е
Армира
Секвоя
Цимбала
Вишеград

Дължина
км.
12,954
7,588
7
7

в

Състояние Капацитет
макс. товар
Много добро
Много добро
Много добро
Много добро

21 MW
24 MW
54 MW
59,4 MW

в

Капацитет
номинален
товар
2 MW
2 MW
2,5 MW
20 MW

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.
Перспективното развитие на ел. преносните мрежи се изразява в три проекта:
1. Възстановяване на ел.провод "Черничино-Маджарово", който осигурява междинна
връзка между двете подстанции: Ивайловград и Маджарово.
2. Възстановяване на проект за ел.провод-20 kv от Илиева нива до с.Попско.
3. Реконструкция на ел.мрежата 20 kv "Цимбала-Камилски дол".
Инсталираните ел.мощности са оразмерени за по-големи товари. Инсталирана
мощност е 9458 kW/h

11.5.4.

Водоснабдяване и канализация

Водоснабдяване
В община Ивайловград от 51 населени места има:
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•
•
•
•

•

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.
Частично водоснабдени с местни водоизточници са 4 села - с. Белополци, с.
Ботурче, с. Долноселци и с. Кобилино;
Неводоснабдени са 19 села : Брусино, Бубино, Ветрушка, Вис, Глумово,
Гнездаре, Горско, Казак, Карловско, Конници, Костилково, Нова ливада,
Пашкул, Планинец, Сив кладенец, Соколенци, Хухла, Черни рид, Чучулига.
Ивайловград се водозахранва от 3 шахтови кладенеца на р. Арда в землището
на с. Славеево. Има изграден още един резервен шахтов кладенец, който не се
експлоатира, тъй като подаваното количество вода е достатъчно.

Таблица 22. Данни за водни количества от „Водоснабдяване и канализация"
ЕООД, гр. Хасково ____________________________________________________________________________
ВОДОИЗТОЧНИК
2008
2009
2010
3
3
х.м
х.м
х.м3
ВС „Славеево" - 3 бр. ШК 356,678
364,85
336,180
12 л/с
Ивайловград
339,553
345,430
317,700
Драбишна
4,805
6,300
5,180
Славеево
12,320
13,120
13,300
(Източник: „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.
Хасково)

За опазване и подобряване на количествените и качествени показатели на питейните
водоизточници е необходимо възстановяване на санитарно охранителните зони и
спазването на определения режим в границите на отделните им пояси.
Таблица 23. Данни за довеждащата и разпределителната водопроводна мрежа
на населеното място.
Населено Довеждащ Възду Изпра Вътрешна С
П СВ Мрежа от
място
и
водопрово
зн.
О съоръжен
водопров ш.
дна мрежа К К
ия
оди
гр/с
м
бр.
Бр.
м
бр бр бр.
м
.
.
Ивайловгр
2700
1
1
11 407
39 9
12
ад
80
(Източник: „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково)

Вътрешната водопроводна мрежа на населеното място е изградена основно от
азбестоцимент - 113,8 км.
Графика 11. Процентно съотношение
между видовете материал, от който е
изграден водопроводната мрежа в гр.
Ивайловград
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По данни на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково
водоснабдителната система в Ивайловград е амортизирана на 100% от общата
дължина на водопроводната мрежа.
Водопроводната мрежа в общината се нуждае от тотална реконструкция и
строителство на Всички водоснабдителни мрежи
в
гореописаните
села.
Загубите във вътрешната мрежа са над 50 %.
Таблица 24. Общ брой отстранени аварии по водопроводната мрежа за периода
2008 -2011 г.
2008

2009

на СВО
31
25
На вътр. водопороводна
78
91
мрежа
На външна „Лесопарка"
5
9
общ брой аварии
114
125
снабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково)

2010

2011

37
50

53
74

24
111

29
156

(Изто
чник:
„Водо

Водопроводната мрежа на населеното място е остаряла и амортизирана в резултат, на
което се констатират загуби в неприемливи размери (над 49,3%).
Освен загубата на вода лошото състояние на мрежата и преди всичко липсата на
херметичност, съчетана със състоянието на битово-фекалната канализация водят до
реална заплаха за здравето на потребителите.
Канализация
Развита канализационна мрежа има само в центъра на община Ивайловград - град
Ивайловград, която обслужва 60 % от населението на общината. Частична
канализация има в други 11 населени места в общината. Всички битово-фекални
отпадни води се оттичат изцяло в реките и деретата на общината и се заустват без
пречистване, а река Арда се явява техен приемник. Съществуващата канализация в гр.
Ивайловград е смесена, като само главния клон отвеждащ отпадните води от
централната част на града е изпълняван след 1990 год.
Останалата част от градската канализация е изпълнявана преди 1910 г. (преди повече
от 100 години), от населяващото тогава тези земи изцяло гръцко население, преди да
бъдат включени в границите на Царство България. Ето защо и вида на
съществуващата канализация е от керамични тръби, а шахтите за ревизия са зидани.
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.
В общината липсва пречиствателна станция за отпадни води (ПОСВ). За град
Ивайловград е необходимо да се предвиди ПСОВ. Във вторичните центрове е
необходимо изграждането на МПСОВ (Модулни пречиствателни станции за отпадни
води).
11.5.5.

Газификация
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Природен газ и газоразпределителни мрежи в общината няма и в близка перспектива
не се очаква газифициране.
11.5.6.

Възобновяеми енергийни източници

Община Ивайловград има мека и къса зима и сухо и горещо лято. В общината има
детски градини и други социални заведения, които целодневно се нуждаят от
снабдяване с топла вода за битови нужди.
Слънчевите колектори са един от начините за въвеждане на енергийно ефективни
решения в крайното потребление на енергия и използване на възобновяеми
енергийни източници. Инсталирането на системи от слънчеви колектори ще доведе
до получаване на икономически резултати - на намаляване на енергийни разходи от
общинския бюджет; социални резултати - повишена производителност и надеждност,
т. е. наличие на топла вода по всяко време, когато е нужно в полза на хората, децата и
персонала; намаляване на вредните емисии - в полза на гражданите на община
Ивайловград и региона.

СЪЩЕСТВУВАЩА ПРОСТРАНСТВЕНА УРБАНИСТИЧНА СТРУКТУРА И НАСОКИ ЗА
РАЗВИТИЕ
Територията на общината по силата на природните фактори се дели на две основни
части:
 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.
Урбанистични функционални връзки - Инфраструктура.
Могат да се дефинират два типа урбанизационни оси, степенувани по своето значение:
• Главна ос - "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 ЕК 10 се
«отмества», чрез автомагистрала «Марица» на изток, но също в непосредствена
близост до общинската граница. Тази надлъжна ос "Изток-Запад", 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.
• локални урбанистични оси
Те са 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 пространствено - функционални
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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 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.
Устройствена осигуреност на общината:
Общината не разполага с действащ стар ОУП. По-голямата част от населените места
имат действащи планове за регулация. В тази връзка се очертава необходимост от :
• Районна устройствена схема (РУС) за групата съседни общини (Ивайловград,
Любимец, Маджарово)
• ОУП на община Ивайловград.
• Актуализация или разработване на нови ПУП-ПРЗ на предложените села за
"Вторични центрове" на базата на кадастрални карти.

ХІ. ПРИЛАГАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЛАНА

1. Правила и нормативи за прилагане на ОУПО.

Съгласно нормативните разпоредби, неразделна част от ОУПОТ са Правилата и
нормативите за неговото прилагане, които се одобряват заедно с него.
Правилата и нормативите за прилагане на Общия устройствен план на община
Ивайловград да имат следните принципна структура и съдържание:
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Видове устройствени зони, въведени с плана, и устройствените им
режими - регламентация на устройствените зони (набор от дейности,
граници, правила за устройство, нормативи за застрояване и т.н.).



Видове самостоятелни терени с устройствен режим, въведени с плана, и
устройствените им режими, ако въвеждането на такива се налага.



Специални изисквания при устройството и застрояването на
устройствените зони.



Специфични правила и нормативи за устройството на общинската
територия (съгласно разпоредбите на чл. 13, ал. 2 на ЗУТ).



Последващо устройствено планиране на територията на общината.



Наблюдение, поддържане, отчитане на прилагането на плана.



Създаване на критерии за необходимостта от изменение на ОУПО.

2. Последващо устройствено планиране.

Общият устройствен план на община Ивайловград, съгласно разпоредбите на
ЗУТ, има значението на основа на цялостното устройство на територията, като
неговите предвиждания са задължителни за последващите подробни устройствени
планове. В този смисъл в правилата за прилагането му следва да се включат конкретни
изисквания към подробното устройствено планиране, съобразно спецификата и
потребностите на отделните територии и/или планираните операции. С правилата за
прилагане могат да се определят още допустимите отклонения от предвижданията на
ОУПОТ и други налагащи се изисквания.
Планът следва да определи целесъобразна последователност на изработването
на последващите подробни планове, като отчете приоритетите в обществения интерес,
мащабите на инвестиционната активност по територии и потенциалните заплахи за
компрометиране на ресурси или публични мероприятия при продължаване работата
“на парче”.

3. Изисквания, свързани с етапното реализиране на устройствените
мероприятия.
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ОУПОТ следва да съдържа раздел по въпросите на реализацията на основните
устройствени мероприятия, свързани с публични инвестиции. Разделът трябва да
отговори на следните изисквания:
- да посочи приоритетните задачи по системи и проблемни сфери:


транспортна инфраструктура;



системи на техническата инфраструктура;



компенсационни мерки по отношение на околната среда;



социални ангажименти на общинското ръководство;



усвояване (урбанизиране) на нови територии.

Приоритетността следва да отчита приети общински, областни и национални
стратегии, планове и програми. Възможно е, въз основа на предвижданията на ОУПОТ,
да се инициира промяна в цитираните документи. Планът трябва още:
- да определи взаимните връзки между приоритетите на отделните системи и
проблемни сфери;
- да посочи най-общата последователност на реализиране на приоритетните
задачи;
- да оцени пригодността на наличните подробни устройствени планове като
основа за извършване на необходимото инвестиционно проектиране и да
предложи програма за обновяване на плановата основа.
ХІІ. ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ.
1. Информационна основа.
Информационната основа за изработването на проекта за ОУПО включва:
- Опорен план в цифров вид;
- данните, проучванията и анализите, включени в настоящото Задание;
- актуализирана информация за междувременно настъпилите промени, която
възложителят ще предостави в процеса на разработване на ОУПО по отношение на:


фактическото земеползване (по-крупни промени на предназначението на
поземлени имоти и инвестиционни реализации);



екологическата и физикогеоложката обстановка и състоянието на
природните
ресурси,
в
т.ч.
данни
от
специализирани
проучвания/замервания от страна на компетентните органи; изпълнени
мероприятия, свързани с опазването на околната среда;
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промени в статута и/или режимите, отнасящи се за територии и обекти
под особена териториалноустройствена защита;



планове, програми и други документи, както и проекти за нови
документи, имащи отношение към устройството на общинската
територия;

- друга необходима информация, достъпна чрез общинската администрация.
2. Изисквания за обема, съдържанието, вида и начин на представяне на
ОУПО.
Представянето на общия устройствен план на община Ивайловград следва да
отговаря на нормативните изисквания на ЗУТ и Наредба № 8 за обема и съдържанието
на устройствените схеми и планове.
Обхватът на ОУПОТ следва да се разглежда от една страна като териториален
обхват и от друга страна като съдържателен обхват.
Съдържателният обхват на ОУПО е този, който е показан като съдържание на
самото задание. В общи линии, той съответства на изискванията на Наредба № 8 за
обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Но като се отчита
спецификата на Ивайловград като град и общината като цяло с транспортни и
курортно-туристически функции, в заданието за ОУПОТ са адресирани задачи и към
тези ключови аспекти. Ето защо, съдържателният, а също и териториалният обхват на
ОУПОТ следва да бъде разширен с оглед осигуряването на тези функции.
На Общия устройствен план на община Ивайловград следва да се гледа
като на комплексна съвкупност от текстови и графични материали, изградена
по методите на географските информационни системи (GIS). Това налага общо
изискване към базите данни, получаващи графичен израз – всички таблични
материали с териториални адреси да съдържат идентификационен код,
привързан със съответна териториална единица.
Текстовите материали следват съдържанието, представено в настоящето
задание и съдържат аналитична част, прогнозна част и решение. Анализът и
прогнозите се представят диференцирано по подсистеми и синтезирано в обобщена
синтезна част и прогнозни (сценарийни) модели. Решението се представя синтезно,
интегрирайки изводите и прогнозите по подсистеми.
Графичните
материали:

материали на ОУПО трябва да съдържат следните задължителни

Прогнозни (сценарийни) модели за териториално развитие за далекоперспективния срок 30 – 40 години в М 1 : 10 000 или 1 : 25 000;
Прогнозните модели следва да се представят във варианти, поне два, които
обхващат прогнозите (сценариите) за социално-икономическо и пространствено
развитие в далеко-срочен хоризонт.
Общ устройствен план на община Ивайловград - предварителен проект
Планът ще представлява устройствено решение, построено върху избран
прогнозен модел (сценарий) за социално-икономическо и пространствено развитие в
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далеко-срочен хоризонт. Към предварителния проект да бъде изработена Концепция
за пространствено развитие на общината.
Планът следва да се изработи в следните мащаби:


М 1 : 5 000 за териториите в строителни граници - компактен град и
населените места от общината.



М 1 : 10 000 за територията в границите на Община Ивайловград

Планът следва да съдържа:
1. съществуващата и проектната граница на урбанизираната територия на града
и на селищните образувания в рамките на агломерацията;
2. различните видове урбанизирани територии според предназначението и режима
на устройство и застрояване съгласно Наредба 7.
3. Трасета и класификацията на първостепенната улична мрежа, начин
на пресичане на улиците (на едно или на различни нива), съоръжения, площади,
пешеходни пространства и др.;
Към ОУПО следва да се приложат следните схеми, изясняващи предложените
проектни решения:
●

Схема на инженерно-геоложките и хидроложките условия за общата
устойчивост на територията и пригодността й за строителство, съгласно
чл. 103, ал. 6 от ЗУТ;

●

Схема на водоснабдяването и канализацията;

●

Схема на електрификацията;

●

Схема на топлофикацията и газификацията;

●

Схема на телефонизацията и съобщителната мрежа;

●

Схема на зелената система;

●

План-схема за комуникационно-транспортната система.

Към предварителния проект на ОУПОТ следва да се изготвят и допълнителни
графични материали, които нямат задължителен характер, но са необходими за
изясняване на предложените решения.
Режимите за устройство на предложените с проекта устройствени зони, територии
и самостоятелни терени се представят в текстовата част на ОУП и са негова неразделна
и съществена част.
Окончателният проект на ОУПО ще бъде придружен от етапен план за
реализация и пакет от специализирани, но координирани помежду си програми, на
основата на които е целесъобразно да се осъществява управлението. Програмите ще
бъдат базирани на единна демографска прогноза и единен устройствен модел за
пространствено развитие на града. Подходът на разработване на плана предвижда
формирането на програмите да се осъществи още във фазата на предварителния
проект, като програмните колективи вземат участие в разработването на прогнозите,
сценариите на развитие и устройствения модел. В етапа на окончателния проект
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програмите се детайлизират и обхващат механизма на управление, финансово и
ресурсно обезпечаване и технология за реализация на специфичните цели, задачи и
мерки. Всяка от програмите има отворен характер и е с възможност за промяна на
съдържанието й при необходимост.
Нормативни документи, произтичащи от ОУПО
В съответствие с изискванията на ЗУТ и съответните наредби,
произтичащи от закона към плана се разработват някои съпътствуващи и
осигуряващи нормативни документи като:




Наредба “Норми и правила към Общия устройствен план на
община Ивайловград”.
Наредба за ценово зониране на територията на гр. Ивайловград.
Наредба за създаване и поддържане на Информационна система
към ОУПОТ.

3. Заключение и източници на информация.
Плановото задание за разработване на ОУП на община Ивайловград е първата
практическа стъпка по изпълнението на Решението на Общинския съвет – гр.
Ивайловград за изработване на ОУПО. Тази потребност е обоснована с променените
условия в социално-икономическото развитие на града, с новата нормативна уредба, с
повишените изисквания и необходимостта от прилагане на нови подходи в
устройственото планиране. Подобно съчетаване на подхода за съчетаване на
социално-икономическото развитие с устройственото планиране е в пълно
съответствие с основните постановки и принципите на възприетия в Европейския
съюз пространствен подход в развитието и устройственото планиране на
територията.
С Техническото задание се предлагат подходи за прилагане на устройствени
решения при изготвянето на ОУП, които отчитат новите реалности в развитието и
устройството на територията, както и динамично променящите се условия. Това
налага ОУПОТ да бъде висока адаптивен към измененията на факторите, оказващи
влияние върху пространственото развитие.

Нормативни документи
Закони








Закон за опазване на о

50/30.05.2008 г.;
91/25.09.2002 г.;

бр.41/10.04.1998 г.;
Закон за к
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бр.17/01.03.1991 г.;

Закон за туризма – ДВ, бр. 56 / 07.06.2002 г.;
Закон за насърчаване на инвестиции (Загл. изм. – ДВ, бр. 37/2004 г.)
бр.97/24.10.1997 г.;

бр.70/10.08.2004 г.;

Подзаконови нормативни документи (Наредби, Правилници,

Заповеди и

др.)








Наредба № 8/14.06.2001 на МРРБ за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове – ДВ бр. 57, 2001 г.
Наредба №19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без
Наредба №14 от 03.08.1987 г. за курортните ресурси, курортните
.;
Решение №153 от 24.02.2012 г. за обявяване Списък на курортите в
бр.18/02.03.2012 г.;
Наредба №9 от 14.09.1994 г. за ползването на водоснабдителните и
9.1994 г.;
Заповед №988/04.11.1993 г. на МОС за определяне на защитените
бр.97/16.11.1993 г.;



ДВ, бр.84/04.10.1996 г.;
Правилник за прилагани на Закона за собствеността и ползването на



Наредба



бр.41/13.05.2005 г.;
Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността





№3

от

28.04.2005

г.

за

съдържанието,

създаването

и

бр.29/13.03.1998 г.
бр.41/10.04.1998 г.;
Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта
на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета
Наредба №36 от 21.07.2009 г. за условията и реда за упражняване на
дър
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Решение №712 от 30.08.2012 г. на МС за административно-териториална
промяна в община Ивайловград, област Ловеч – присъединяване на едни



Заповед №РД-02-14-2021 от 14.08.2012 г. за категоризация на общините и



Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на
планове и програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)Приета с ПМС № 139
от 24.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 57 от 2.07.2004 г..;
Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)Приета с ПМС № 59
от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г.;
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ЗАДАНИЕ
за изготвяне на Екологична оценка (ЕО) на актуализиран Общ устройствен план
на Община Ивайловград като Екологична част
(ЕЧ) към плана
Към ОУПО да се изготви доклад за ЕО като ЕЧ в съответствие с изискванията на
Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми
/ДВ 57/ 2004г. с изм. и доп./ и Наредба № 8/14.06.2001 за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове /ДВ бр. 57 с изм. и доп./. В тази връзка трябва да се
проведат консултации с обществеността, заинтересованите органи и засегнатите лица,
да се отразят резултатите от консултациите, да се защити докладът пред
компетентния орган и да се окаже съдействие при съгласуване на мерките за
наблюдение и контрол при прилагане на плана.
Съдържанието на на доклада за ЕО (ЕЧ към ОУП) трябва да съответства на
изискванията на чл. 86, ал. 3 от ЗООС и на горепосочените наредби. Той трябва да
включва анализ на текущото състояние, възможни значителни въздействия, мерки за
намаляването им и мотиви за избор на алтернатива, графични приложения. В доклада
следва да се проследят всички връзки на изменението на ОУП с други стратегии,
планове и програми. Необходимо е да бъде направен анализ на текущото състояние на
компонентите и факторите, културно-историческо наследство и здравно-хигиенни
условия и тяхното евентуално развитие без прилагане изменението на плана („нулева”
алтернатива). Да се изследват всички антропогенни фактори, които са рискови за
околната среда и здравето на хората, някои от които са включени в международните и
българските класификации като природни бедствия.
Да се изготви прогнозна оценка на евентуалните значителни въздействия върху
околната среда, което да даде възможност да се систематизират очакваните последици
при приложение изменението на плана върху компонентите на околната среда. Да се
предложат мерки за намаляване и предотвратяване на неблагоприятните последствия
за околната среда и здравето на хората от осъществяването на предложенията за
изменение на плана и мерки за осъществяване на наблюдение по време на
прилагането на плана.
Паралелно с Екологичната част към ОУПО да се изготви доклад за ОС на ОУПО в
съответствие с изискванията на действащата
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 (приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., в
сила от 11.09.2007 г. с изм. и доп.). Да се разработи схема за провеждане на консултации
с обществеността, заинтересуваните органи и засегнатите лица и отразяване на
резултатите от консултациите, защита на доклада пред компетентния орган и
съдействие при съгласуване на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на
плана.
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Докладът за ОС да включва оценка за вида и степента на отрицателно въздействие на
плана върху природните местообитания, местообитанията на видовете и върху
видовете - предмет на опазване в съответната защитена зона.
Съдържанието на доклада за ОС трябва да съответства на изискванията на чл. 23, ал. 2
от горепосочената наредба. Той трябва да включва анотация на плана, описание на
характеристиките на други планове, програми и проекти/инвестиционни
предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в
съчетание с оценявания план могат да окажат неблагоприятно въздействие върху
защитената зона; описание на елементите на плана, които самостоятелно или в
комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха
могли да окажат значително въздействие върху защитената зона или нейните
елементи; описание на защитената зона, местообитанията, видовете и целите на
управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване (отчитане) при
изготвянето на плана; описание и анализ на вероятността и степента на въздействие
на плана върху предмета и целите на опазване на защитената зона; предложения за
смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно
отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на плана върху
защитената зона и определяне на степента им на въздействие върху предмета на
опазване на защитените зони в резултат на прилагането на предложените смекчаващи
мерки; разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху
защитената зона, включително нулева алтернатива; картен материал с
местоположението на обектите на плана спрямо защитената зона и нейните елементи;
заключение за вида и степента на отрицателно въздействие съобразно нормативните
критерии; наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР и предложение за конкретни
компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР – когато заключението по т. 9 е, че предметът на
опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от реализирането
на плана и че не е налице друго алтернативно решение; информация за използваните
методи на изследване, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на
информация, трудности при събиране на необходимата информация.
Оценката за съвместимост трябва да се съобрази с екологичната оценка на
Националния план за действие за енергия от възобновяеми източници (2011 – 2020 г.).
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