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I. ВЪВЕДЕНИЕ ОУПО   
 

  

Настоящият ОУПО Стамболово е разработен на основа изпълнение на Договор № 

ПС-11, 07.03.2018 г. с предмет: „Изработване на общ устройствен план на община 

Стамболово“, сключен между „ПРО КОНСУЛТ СТАМБОЛОВО“ДЗЗД и Община 

Стамболово. 

За територията на общината са влезли в сила и предстоят да бъдат актуализирани 

система от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното 

развитие по смисъла на Закона за регионално развитие. Реализациите на предвижданията 

на тези стратегически документи, в т. ч. и тяхното евентуално финансиране по 

оперативни програми на ЕС, се нуждаят от актуална и адекватна устройствена планова 

основа. За осигуряване на такава основа, ЗУТ регламентира възможността за изработване 

на ОУПО, който обхваща населените места в общината и техните землища. Същността 

на този планов документ е дефинирано подробно в чл. 106 от ЗУТ. 

Ръководството на Община Стамболово оценява потребността от изработване на 

ОУПО като основа на бъдещото управление на територията на общината. Настоящият 

проект е разработен в съответствие със стратегическата рамка за регионално развитие на 

Североизточна България, област Хасково, община Стамболово и законовата 

нормативната уредба в тази сфера като спазва изискванията, дефинирани в Техническото 

задание на Възложителя. 
 

Информационно-техническа основа за изработване на ОУПО 

От основно значение за разработването и апробацията на ОУПО е осигуряването 

и използването на максимално актуална информация, отразяваща достатъчно точно 

текущата ситуация и тенденции. Дейността по информационното осигуряване има 

няколко основни аспекта, които ще спомогната както за изработването на ОУПО, така и 

в бъдещето му управление и реализация.:  

 Анализиране на различните заинтересовани страни към изготвянето на ОУПО  

Стамболово и техните нужди.  

 Намиране и организиране на необходимите изходни данни за анализа с цел 

създаване на система от териториални социално-икономически индикатори. Тъй като 

информационната обезпеченост на анализа е от критично значение за успешното 

изпълнение на договора, е необходимо да бъдат внимателно проучени и оценени 

изходните данни и да бъдат идентифицирани информационните дефицити и 
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недостатъците в качеството на данните. За целта е създаден работен механизъм за анализ 

на информационната обезпеченост. С помощта на този инструмент се създаде основата 

за събиране, оценка и обработка на източници на данни и информация и индикатори при 

осъществяването на дейностите по проекта. 

 Намиране Фактическото събиране, обработване и интеграция на необходимите 

данни в централизираната географска база, част от специализирано разработеното за 

целите на управление и реализация на ОУПО. 

 

II. ПОДХОД И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОУП  
 

  

При разработването на отделните фази на ОУПО са използвани всички методи 

заложен в техническото задание за изработване на ОУПО Стамболово като са използвани 

следните водещи методи от практиката, наложили се в областта на устройственото и 

териториално планиране, в това число: 

 Камерален метод /desk research/ като основен метод за набиране на публикувана 

и непубликувана статистическа информация, литературни източници, специализирана 

информация на ниско териториално ниво /общини, отделни населени места, ведомствени 

научни разработки и документи и други/; 

 Наблюдение и проучване – извършено от екипа на място и в Интернет, 

получаване на информация от източници, събиране на познания, мнения, опит и 

предложения; 

 Сравнение – сравняване на данни, факти, показатели и резултати от 

наблюдението и проучването и на тяхна база изводи и формулировки в проектното 

решение; 

 Система от аналитични методи, между които системно-структурен анализ, 

документален анализ, многомерни статистически методи /клъстерен и факторен 

анализ/ и сравнителен анализ на аналогични примери от националната и световна 

практика. 

 Анализиране и Синтезиране на резултатите от наземни и надземни изследвания. 

 Списъци и матрици на планирани мерки в стратегическите документи за 

национално, регионално, общинско развитие, национални секторни стратегии; стратегии 

на ЕС, други официални документи, съдържащи политики, които включват плановия 

хоризонт до 2020 г. 
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 Индексен метод - сравняване равнището на даден статистически показател към 

момента и неговото равнище в минал период или към равнище на минало време, прието 

за база; 

 Методи за геопространствен анализ, което включва използване на 

съвременните средства на географските информационни системи за анализ и обработка 

на геопространствени данни; 

 Генериране на идеи за бъдещото развитие и за разработване на сценарии за 

териториалното обвързване на идеите с приоритетите от различни стратегически 

документи и програми за развитие на общината и областта; 

 Прогнозни методи за определяне на насоките на развитие на демографските 

ресурси, икономическото развитие, работната сила, социалната инфраструктура; 

 Класификационни методи за формиране на различни типологии за целите на 

анализа и политиките; 

 Експертни консултации в процеса на разработване на предложенията и 

вземането на решения; 

 Метод на експертните оценки във всички етапи на разработката. Задължително 

се прилагат в случаите, в които е необходимо да се редуцира субективността – при 

оценка на потенциала, при анализа на въздействията и др.; 

 Метод на пространствените сценарии; 

 Групово вземане на решение за избор на алтернатива на основата на 

конструктивен диалог, решаване на конфликтите и постигане на консенсус; 

 Консултации с държавни и местни институции и организации и водещи 

специалисти в областта на туризма, спорта, устройството на териториите и опазването 

на околната среда; 

 Графични методи – за изобразяване на резултатите, фактите и тенденциите, ще 

се използват геометрически изображения на функционална зависимост с помощта на 

линии на равнината. ОУП да съдържа цветни карти, таблици, графики, фигури и схеми. 

 SWOT анализ – анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите. 
 

Методи, които ще бъдат използвани при проучванията и разработването на ОУПО 

в обобщен вид са предимно аналитично-синтезни /анализ и синтез/, различни 

статистически методи, системен, теренни, графични и описателни методи и др.  Особено 

актуален на фона на протичащите в региона процеси и използваният процесуално-

адаптивен подход. 
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Екипът на „ПРО КОНСУЛТ СТАМБОЛОВО“ предвижда настоящата обществена 

поръчка да се изпълнява като интегриран проект, обединяващ всички дейности, 

необходими за постигането на очакваните от Възложителя резултати. Проектът се 

управлява в строго съответствие със съвременната теория и добра практика за 

управление на проекти с адаптирано обхващане на всички проектни процеси. В 

съответствие с характера на работа по изпълнение на поръчката. Проектът се разделя на 

логически и хронологично свързани етапи, които се изпълняват последователно, като 

където е допустимо и необходимо, се прилага припокриване на етапи с цел постигане на 

целите, свързани с времето като ресурс и изискванията /количествени и качествени/ към 

резултатите на всяка фаза /етап/.  

 Предлаганият изследователски подход и свързаната с него методология са  

разработени съгласно заложените в Техническото задание параметри относно обхвата на 

задачата за разработване на ОУПО Стамболово, спецификата на целите на обществената 

поръчка и очакваните резултати и продукти от нейната успешна реализация. В тази 

връзка, методологията за разработване на ОУПО Стамболово е разработена в 

съответствие с принципите и методите както на интегрираното устройствено планиране, 

така и на индикативното стратегическо планиране на териториалното развитие. 

Най-общо, предлаганата от нас методологическа концепция за изработване на 

ОУПО Стамболово е свързана с разработването на ефективен инструмент за интегрирано 

устройствено планиране, чрез който да се създадат необходимите предпоставки и 

условия за: 

 Динамично и комплексно  развитие на общинската територия; 

 Повишаване качеството на живот на местната общност; 

 Подобряване условията за бизнес; 

 Повишаване на инвестиционната атрактивност на общината; 

 Устойчиво ползване на природните и поземлени ресурси; 

 Опазване на биологичното разнообразие. 

Методологичната концепция за изработването на ОУПО Стамболово има 

сложен композитен характер и включва в себе си елементи на интегрираното 

териториално планиране, на традиционното устройствено планиране и на 

класическата концепция на стратегическото планиране и управление на 

територията. 
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III. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

III. 1. Стратегическа цел 
 

 

Стратегическа цел на ОУПО Стамболово е да служи като управленски 

инструмент в планирането и устройствената политика на местната власт, като да  създава 

оптимални пространствени и функционални структури и връзки за развитие, изграждане 

и комплексно устройство на цялата територия в хармонично единство на урбанизираните 

територии и на природните дадености, изхождайки от специфичните, регионални и 

местни условия. 

 

III. 2. Специфични цели 
 

 

Стратегическата цел на ОУПО Стамболово ще се реализира чрез постигането на 

няколко групи специфични цели: 

1. Идентифициране възможностите и ограниченията за развитие, като се 

изведат потенциалните ползи и ресурси и се предложат адекватни модели за тяхното 

ползване: 

 Създаване на условия за развитие и обновяване на социално икономическия 

комплекс, така че да се осигури заетост на наличната и на потенциалната работна сила в 

общината; 

 Предлагане на решения за ефективното използване на ресурсите и потенциалите 

на извън урбанизираната територия за целите на социално – икономическото развитие на 

общината. 

2. Оценяване на регионалните връзки и контакти като се изведат възможните 

насоки на общи действия със съседни и други общини в постигането на общи цели: 

 Анализ на транспортната инфраструктура и на настоящите и прогнозни 

потребности и предлагане на решение в съответствие с устройствената концепция 

/акценти – връзките с населените места в област Хасково и съседните области/; 

 Извеждане на визия за устройствено развитие на общината на базата на 

интегриране на местните условия и възможности с тези от регионална  значимост. 
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3. Развитие и трансформация на съществуващи и създаване на нови функции, 

както в населените места, така и в извън урбанизираните територии в обхвата на 

общината; предлагане на функционално дефиниране на населените места: 

 Преразпределение на функции, което да осигури обживяване на населените места; 

 Обединение на населените места в система и интегрирано управление на 

публичните услуги; 

 Органично и функционално обвързване на село Стамболово с останалите 

населени места в екологично, икономическо, художествено и културно отношение; 

 Активизиране на малките населени места и формиране на по широк спектър на 

функции в тях; 

 Формиране на „контактни зони” около населените места и зоната на активно 

влияние на туристическите активности. 

 

 

IV. ОБХВАТ И ВРЕМЕВИ ХОРИЗОНТ НА ОУПО СТАМБОЛОВО 
 

  

ОУПО Стамболово е разработен в обхвата на цялата територия на общината с 

обща площ от 276,84 км2 , в т.ч. всички 26 населени места с техните землища, а именно: 

с. Стамболово, с. Балкан, с. Бял кладенец, с. Воденици, с. Войводенец, с. Гледка, с. 

Голобрадово, с. Голям извор, с. Долно Ботево, с. Долно поле, с. Черковище, с. Жълти 

бряг, с. Зимовина, с. Кладенец, с. Кралево, с. Лясковец, с. Маджари, с. Малък извор, с. 

Поповец, с. Пчелари, с. Пътниково, с. Рабово, с. Светослав, с. Силен, с. Тънково, с. 

Царева поляна. 

Съгласно чл. 17, ал. 3 на Наредба №8, ОУПО Стамболово се изработва с 

прогнозен период от 15 – 20 години. 

 

V. ОБВЪРЗАНОСТ НА ОУПО С НАДНАЦИОНАЛНО И НАЦИОНАЛНИ 

СТРАТЕГИЧЕСКИ И ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ, С ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ 

НА РЕГИОНАЛНО, ОБЛАСТНО И ОБЩИНСКО РАВНИЩЕ 
 

 

 

Планирането и управлението на територията представлява сложен, динамичен и 

пространствено обусловен процес, който се задвижва от нуждите и желанията на 
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местната общност, съобразява се с наличните ресурси и потенциали за развитие, 

структурира се в политики и стратегии за развитие и се прилага чрез конкретни модели 

за устройство на територията. 

Разглеждана в този контекст задачата е изготвяне на ОУПО Стамболово като 

документ, заемащ междинно йерархическо ниво и изпълняващ ролята на редуктор, 

осигурявайки плавен преход и конкретизация при реализирането на насоки, дефинирани 

от планови документи на стратегическо ниво, като се започне от Национална стратегия 

за регионално развитие през регионалните планове за развитие и областните стратегии 

към местното планиране на ниво община с общински план за развитие при реалното им 

прилагане на територията на общината. ОУП съдържа в себе си ясно дефинирани 

устройствени зони в рамките на територията с конкретни граници, предназначение и 

устройствени режими, изпълняващи залегналото в плановите документи от по-високо 

ниво.  

 

 

Фигура 1. Място на ОУП в системата от документи за стратегическото планиране на 

пространственото развитие. 

 

При разработване на аналитичната част на ОУП са отчетени тенденциите в 

развитието на територията на общината, както и предвижданите интервенции в 
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действащите и предстоящите стратегически документи, имащи отношение към 

планирането и управлението на територията. Основните документи, които имат 

въздействат върху изработването на ОУП са следните: 
 

 Националната стратегия за регионално развитие на Република България за 

периода 2012-2022 г.  

Националната стратегия за регионално развитие е стратегически документ, който 

задава модела на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво 

развитие на районите на страната. НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на 

политиката за регионално развитие и следи за тяхното постигане и взаимно допълване. 

Главната стратегическа цел на НСРР е „Постигане на устойчиво интегрирано регионално 

развитие, базирано на използване на местния потенциал и сближаване на районите в 

икономически, социален и териториален аспект”. ОУП следва да допринесе за 

реализацията на някой от стратегическите целите, заложени в НСРР 2012-2022г., като 

някой от тях са: „Балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от 

градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в 

населените места“ и „Социално сближаване и намаляване на регионалните 

диспропорции в социалната сфера чрез развитие и реализация на човешкия капитал“; 

 Национална концепция за пространствено развитие на Република 

България  2013-2025 г.  

Националната концепция за пространствено развитие е стратегически документ, 

определящ пространствено-устройствената основа за развитие и планиране на 

елементите на националната територия, с цел постигане на комплексно и интегрирано 

планиране за осъществяване не само на регионалното, но и на отделните социално-

икономически секторни планирания на национално ниво, в контекста на 

общоевропейското пространствено развитие. Концепцията служи за подпомагане на 

различните секторни политики в различните йерархични нива, включително и на ниво 

град. НКПР дава визия за бъдещото пространствено развитие на територията през 2025г.; 
 

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

г. 

Регионалният план за развитие на Южен централен район е планов средносрочен 

документ, задаващ цели и приоритети за устойчив растеж на регионално равнище. Той 

анализира силните и слабите страни на региона, неговите възможности за развитие, но и 

неговите слабости. Регионалният план анализира актуалните проблеми за всяко едно 
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населено място, част от региона, и се стреми да прилага целенасочени политики, които 

да спомогнат за тяхното разрешаване. Осигурява достъп на информация и публичност, 

както и подпомага за развитието на местния потенциал, включвайки го в целите и 

приоритетите на района; 

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

Областната стратегия за развитие определя рамката за развитие и устройство на 

областта и е стратегически документ, който кореспондира с Регионалния план за 

развитие и общинските планове за развитие. Тази тясна взаимовръзка между отделните 

равнища на планиране и управление в страната е показател за синхрон и допълняемост 

при стратегическото целеполагане с оглед на регионалното развитие. Областната 

стратегия за развитие на Област Хасково има за цел „да се постигне висока степен на 

социално-икономическо развитие на област Хасково в условията на устойчиво и 

балансирано развитие на районите в Република България“, както и „да се повиши 

териториалната свързаност и устойчивост за подобряване качеството на живот в област 

Хасково.“; 

 Общински план за развитие на община Стамболово за периода 2014-2020г. 

Общинският план за развитие за периода 2014-2020 г.  е документ със 

стратегическо планиране и програмиране на устойчивото местно развитие, който се 

разработва в съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие на 

област Хасково за периода 2014-2020 г. и останалите стратегически документи 

 Като документ, той засяга най-ниското ниво от системата за стратегическо 

планиране и управление на регионалното развитие и обвързва сравнителните предимства 

и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за 

развитие на общината в унисон с предвижданията на документите, задаващи насоките в 

регионалната политика на европейско, национално и регионално ниво; 
 

 Стратегията „Европа 2020” /2010 г./ – Тя задава рамката на необходимите 

интервенции за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в страните 

и регионите на ЕС; 

 Петия кохезионен доклад – В него е разписана оценка на постиженията на 

европейската политика за сближаване, както и структуроопределящи насоки за 

развитието на ЕС през програмния период 2014-2020 г.; 
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 Лисабонската стратегия 2000 г. /и актуализациите в нея/ - Главният акцент се 

поставя върху необходимостта от развитие на икономика, базирана на знанието чрез 

адаптиране към промените в информационното общество и ускоряване на 

научноизследователската и развойната дейност, както и усъвършенстване на социалния 

модел чрез инвестиране в развитието на човешките ресурси и провеждане на активна 

политика на заетост; 

 Хартата от Лайпциг за устойчиви европейски градове /2007 г./ – В нея са 

заложени общите принципи и стратегии на политиката за развитие на градските райони 

/интегрирано развитие на градските райони, балансирана териториална организация на 

основата на европейската полицентрична градска структура и др./. 

 

VI. НОРМАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА  
 

С измененията в ЗУТ, обнародвани в ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г., бяха осъществени 

сериозни промени в системата на стратегическото планиране на територията. Въведена 

беше категорията „пространствено развитие”, която обхваща изготвянето и 

актуализацията на система от документи за пространствено развитие на национално, 

регионално и общинско ниво. Същите документи са пряко свързани със системата за 

регионално планиране и се разработват като отчитат обективните дадености и 

предимства на територията и съобразно принципите за балансирано устойчиво развитие, 

определят стратегическите цели, приоритети и мерки на политиката за интегрирано 

пространствено развитие.  

 Необходимостта от изготвяне на актуален ОУПО Стамболово е продиктувана от 

няколко обстоятелства: 

 С влизането в сила на ЗИД на ЗУТ /обн. ДВ, бр.82 от 26.10.2012г./ се поставят 

нови съществени изисквания към устройството на отделните видове територии и 

значително се ограничават инвестиционните намерения на физически и юридически 

лица при липса на действащ ОУПО; 

 Наличието на актуален ОУПО Стамболово е условие и предпоставка за 

кандидатстване и получаване на финансиране по линия на оперативните програми на 

европейските структурни фондове; 

 ОУПО ще създаде благоприятни условия за инвестиционно проектиране и 

строителство в община Стамболово; 
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 ОУПО ще допринесе за по-ефективното планиране на общинската територия, при 

прилагането на интегриран подход за постигане на устойчиво развитие в перспектива. 

 Правилата и нормативите за прилагане на ОУПО ще допринесат за неговото и на 

общината по-добро управление. 

 

 

VII. ДИАГНОЗА / СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ   
 

 

VII. 1. РЕГИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

 

VII. 1. 1. Местоположение на община Стамболово и връзки със съседни територии  
 

 

Община Стамболово е разположена в Западна България, като се намира в 

западната част на област Хасково. На север граничи с община Хасково, на североизток с 

община Харманли, на изток с община Маджарово, на юг с община Крумовград, на запад 

с община Кърджали. 

Общата площ на община Стамболово е 276.84 кв.км, което представлява 5,0% от 

територията на област Хасково (5543 кв.км). Това й отрежда 8-то място по този показател 

в областта. Гъстотата на населението на 1 кв.км е 23,19.  

Цялата територия на община Стамболово е формирана от землищата на 26 

населени места: село Стамболово - административен център на общината и с. Балкан, с. 

Бял кладенец, с. Воденици, с. Войводенец, с. Гледка, с. Голобрадово, с. Голям извор, с. 

Долно Ботево, с. Долно поле, с. Черковище, с. Жълти бряг, с. Зимовина, с. Кладенец, с. 

Кралево, с. Лясковец, с. Маджари, с. Малък извор, с. Поповец, с. Пчелари, с. Пътниково, 

с. Рабово, с. Светослав, с. Силен, с. Тънково, с. Царева поляна. 

Село Стамболово се намира на 22 км югоизточно от Хасково. застроено при 

надморска височина 315 м и заема площ от 22,59 км2.  

Географският релеф е хълмист и нископланински.  

 

 

VII. 1. 2. Регионален контекст - пространствени, икономически, социални, културни, 

екологични, комуникационни и други проблеми 
 

 

Географското положение предопределя мястото на община Стамболово спрямо 

формираната структура на националното пространство и в значителна степен обуславя 

характера на нейното териториално и икономическо развитие. В това отношение, 
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територията на община Стамболово може да се характеризира до голяма степен като 

териториална единица с ясно изразени  периферни особености, които се отразяват както 

на модела на развитие на селищната мрежа, така и на спецификата на местната 

икономика и нейният потенциал. В така формираната териториална структура на 

общината, се е формирала една единствена урбанистична структура с градски характер, 

която с оглед наличните условия и ресурси, естествено попада в категорията „малки 

градове с микрорегионално значение за територията на група общини“.1  

Регионалният контекст на развитието на територията на общината се определя от 

няколко комплексно влияещи фактора, които могат да бъдат класифицирани в следните 

основни групи: 

Фактори, свързани с географското положение на общината: в това число централното 

ѝ разположение в рамките на област Хасково и в териториалната структура на Южен 

централен район. Към тази група се отнася и природогеографската предопределеност на 

територията, както и свързаните с това климатични, хидрографски условия, формираната 

горска растителност, почвена покривка и др, които от своя страна се явяват и ресурси за 

развитие на местната икономика. 

Природогеографски условия и ресурси 

Особености в историческото развитие на територията.  

Административно-териториални- мястото и в административната структура на област 

Хасково. 

Традиционните връзки, които общината поддържа с областният център Хасково, 

което пряко влияе върху усвояването на ресурсите и установените модели на развитие 

на урбанистичната и икономически структури на общината. 

Спецификата на територията на общината в географско и природно-ресурсно, в 

съчетание с наличния социално-икономически и геодемографски потенциал, естествено 

резултират в приоритетно развитие на добивни и преработващи отрасли, базирани на 

местни ресурси и суровини, както и съвременното социално-икономическо състояние на 

община Стамболово се намира в пряка зависимост от наличните локални ресурси, 

историческо развитие, местоположение, транспортни връзки, макроикономически 

условия, активност на местното население и администрация и други. Икономиката на 

                                                           
1 Виж Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025. 
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община Стамболово е съсредоточена в промишлено-аграрния отрасъл. Водещи в 

икономическата структура на общината са тежката промишленост. 

Специфична особеност на регионалния контекст, в който се развива територията на 

община Стамболово е наличието на общински център като главна икономическа, 

социална и обслужваща сила и периферни малки селища без ключови функции. Общ 

модел за териториално развитие за областта, би позволил постигането на кумулативен 

растеж, ефект на мултипликатора /синергичен ефект/, при ефективното ползване на 

ресурсите, потенциалите и сравнителните предимства както на община Стамболово, така 

и на съседните общини. 

 

 

VII. 1. 3. Място на община Стамболово в административно-териториалното делене 
 

 

Община Стамболово се намира в границите на „Южна централна  България” от 

ниво NUTS1, Южен централен район за планиране от ниво NUTS 2 и е включена в 

административните граници на област Хасково ниво NUTS 3, съгласно общата 

класификация за статистически цели на териториалните единици NUTS и ЗРР на 

Република България.  
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Фигура 2. Статистически райони според класификацията на териториалните 

единици за статистически цели в България /NUTS 2/. 

 

Общата площ на община Стамболово (276.84 кв. км.), съставлява едва 5,00% от 

територията на област Хасково и около 1.23% от територията на Северен централен 

район. 

 

VII. 2. ИСТОРИКО-ГЕОГРАФСКО РАЗВИТИЕ – ОСОБЕНОСТИ В 

ПРОСТРАНСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ   
 

 

VII. 2. 1. ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ  
 

 

Всеизвестно е, че както преди така и след Новата ера, векове, ако не и хилядолетия 

наред Балканският полуостров и най-вече земите на днешна България, са били 

населявани от древния народ Траките. Ежедневно учените-археолози откриват все нови, 

при това уникални находки и доказателства за техният бит, култура и начин на живот. 

Този регион изобилства от материални следи, оставени от хората живели някога по тези 

места. На първо место това са множеството надгробни могили, които за съжаление са 

повечето разграбени от иманяри. Друг типичен за траките белег, който са ни оставили, 

са следите от техните култови светилища. 

След продължилата почти цяло столетие съпротива срещу римските завоеватели, в 

последна сметка в началото на първото хилядолетие последните завладели целият 

Балкански полуостров в т.ч. и траките населяващи тези райони. Поробеното и почти 

избито население в последствие било християнизирано и постепенно се смесило с 

новодошлите колонизатори. 

Благодарение на благоприятните местни природно-климатични условия древните 

траки са успявали векове наред въпреки превратностите на времето да оцеляват, да водят 

сносен за времето си живот като са ни оставили следите на загадъчна, но изумителна за 

нашите съвременници материална и духовна култура. 

През по-голямата част от ранното, а до някъде и в по-късното средновековие, земите 

от тези райони са влизали в обсега на Източната Римска Империя – Византия. И това е 

лесно обяснимо с факта, че се намира в непосредствена близост с Адрианопол и най-вече 

с Константинопол, столицата на Византийската Империя. От владеенето на тези земи от 

Византия са останали стените от някогашните крепости. 
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В по-късно време(4-5-ти век) от изток на запад и в посока към Балканският полуостров 

започва известното в историята Велико Преселение на Народите. Това са били 

огромни  за времето си маси от варварски племена като келти, хуни и други, по ударите 

на които в 453 г. от н.е. се сгромолясва и западната римска империя с център Рим. 

Непосредствено след тях от североизток се спущат внушителните по своето количество 

и мащаби Славянски Племена. За отбелязване е, че те вместо да продължат своя път 

отсядат трайно на Балканският полуостров и в частност в пределите на Византийската 

Империя и по същество стават най-многолюдния етнос на Балканите. Присъствието им 

в земите на тези райони откриваме по няколко белега. На първо място това е наличието 

от изобилие от отломки на т.н. черна керамика, характерна за славяно-българският етнос. 

На второ място това е наличието на култови паметници, известни като „каменни баби”, 

характерни за славяните и прабългарите. 

Известно е, че Родопската област и в частност североизточните Родопи, където 

попадат и тези райони, периодически са попадали ту под Византийска, ту под властта на 

Българската държава. Обяснимо е, че след създаването на Българската държава през 681 

година, самочувствието и най-вече самосъзнанието на местното население за етническа 

принадлежност към новосъздадената българска държава значително нараства. Този 

фактор особено силно започнал да се чувства в началото на 13-ти век, когато държавните 

граници на България достигали до три морета – Черно, Егейско, Адриатическо.  През 

този период и най-вече през 14-ти век както във Византия, така и в България (ІІ-то 

Българско Царство) започнали вътрешни междуособни войни за завладяване на 

централната власт. Както Византия, така и България практически били разпокъсани на 

три и повече самостоятелни, малки царства и области. До голяма степен това е един от 

най-важните фактори, който улеснил завладяването на целият Балкански полуостров от 

нахлуващите от Анадола войнствени Османски племена. Практически при тази 

обстановка те не срещнали адекватна и сериозна съпротива и в рамките на около 100 

години двете държави окончателно загубили своята държавна независимост. 

Нахлуващото след военните отряди цивилно, турско население постепенно започнало 

да измества местното население и да се настанява по тези места. Разбира се това става на 

по-късен етап в сравнение с равнинната част на Тракия и страната. Характерно за 

отбелязване е, че през този период в тези райони се установяват и създават свои 

поселища известните в историята Юруци (номадски скотовъдни племена дошли от 

Анадола). Другата особеност, която не бива да подминаваме е, че преобладаващата част 

от турското население установило се в тези райони са били къзълбашите. В това ни 
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убеждават названията на някои села като на пример: днешното село  Царева поляна се е 

казвало Хасобасъ или днешното село Криво поле – Ириобасъ и т.н. 

Районът на Стамболово се простира от Хасковската равнина до река Арда, 

полупланинските масиви в него се редуват с големи равнини, заети от плодородна земя 

и сочни пасища. Този облагодетелстван от природата кът на нашата страна е богат с 

археологически паметници на културата от всички епохи. Преобладават тракийските 

паметници от пред-римската и римската епоха и старобългарските селища и 

некрополи.Тракийски култови-погребални комплекси от ранната епоха има около 

Стамболово. Почитането на скалата играе важна роля в религиозните представи на 

траките. За тях скалата е символ на космическото устройство. Те смятали, че по 

върховете й обитавали небесните богове, а в подножието й – злите духове и хитоничните 

божества (от подземният свят), а в средата – човешкият род. Почитани са божествата, 

свързани със Слънцето – Великата майка на боговете Кибела, Дионис, Сабазий и 

Тракийския конник. 

За вождовете си траките правели скални гробници, а обикновените хора погребвали в 

земята или след изгаряне на глинената урна с тленния прах затваряли в издълбани в 

скалите трапецовидни ниши.    

Няма селище в общината при проучването на което да не са открити надгробни 

могили, крепости или тракийски скални гробници и светилища. 

Много от находките от културните и историческите паметници намерени по тези 

райони днес, се намират в Историческият Музей на град Хасково. 

 

 

VII. 2. 2. ПРИРОДО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА  
 

 

 

VII. 2. 2. 1. Физико-географско райониране и ландшафтни характеристики 
 

 

Община Стамболово се намира в Област Хасково, която е разположена в Южна 

България, недалеч от границите с Турция и Гърция, което определя и ключовото й 

географско положение. През територията на Област Хасково минава най-бързият и пряк 

път, свързващ Западна и Централна Европа с Истанбул и Северна Европа със 

Средиземноморието. 

Община Стамболово е част от територията на Област Хасково, намира се южно от гр. 

Хасково и е разположена в североизточната част на Източните Родопи. Тя е гранична 
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община между Област Хасково и Област Кърджали и има площ от 277 кв. км. 

Територията на общината се простира от Хасковската равнина до р. Арда и отстои на 22 

км. от Областния център. На юг чрез р. Арда граничи с община Крумовград, на изток с 

община Маджарово, на север с общините Хасково и Харманли, а на запад с община 

Кърджали. 

Близо до община Стамболово преминават Общоевропейските транспортни коридори 

(ОЕТК) № 4, № 9 и № 10, които създават добра предпоставка за развитие на бизнес и 

туризъм. 

ОЕТК № 4 провежда международните потоци между Румъния, България и Гърция по 

направлението София - Пловдив - Свиленград - ГКПП Капитан Андреево. 

ОЕТК № 9 провежда международните потоци между Румъния, България и Гърция 

посредством българския участък Русе - Велико Търново - Стара Загора -Димитровград - 

Свиленград - ГКПП Ново село. Особено важен е новооткритият участък Хасково - 

Кърджали - Подкова - прохода Маказа. 

ОЕТК № 10 провежда международните потоци между Европа, България и Турция в 

комбинация с ОЕТК № 4 посредством българския участък ГКПП Калотина - София - 

Пловдив - Свиленград - ГКПП Капитан Андреево, като осигурява връзка между Европа 

и Азия. Направлението на ОЕТК № 10 през българската територия е едно от най-

интензивните и отдавна утвърдено в международния транзит. 

Фигура 3. Трансевропейски коридори на територията на България 
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Геостратегическото положение на общината се определя от близостта на общинския 

център с областния град, близостта на международен път Е80 и границата с Гърция и 

Турция (75 - 80 км). Изграждането на прохода Маказа подобрява в още по-голяма степен 

връзката с граничните територии на Р. Гърция. 

Община Стамболово се състои от 26 населени места с общо население от 5 934 жители 

(01.02.11 г., НСИ). Общинската пътна мрежа се състои от третокласни и четвъртокласни 

пътища с обща дължина над 150,4 км. 

 

VII. 2. 2. 2. Релеф 
 

 

Релефът на общината е пресечен, полупланински. На югозапад обширна територия от 

областта е заета от ниските разклонения на Източните Родопи, чиито пространства са 

покрити с бедни скелетни почви и са обезлесени. Родопският масив е изграден от 

метаморфни скали, които в по-голямата си част са дълбоко потънали и покрити с 

палеогенски варовици, пясъчници и конгломерати или със смесен материал от подводни 

вулкански ерупции - туфи, андезити и риолити, които се характеризират с интензивно 

протичащи ерозионни процеси. 

Орографските условия, съчетани с характерните за тях почви, предопределят 

ограничения видов състав на селскостопанските култури. Специфичният характер на 

релефа в отделните части на района и неговото съчетание с другите компоненти на 

природната среда (климат, води, почви) оказват силно влияние върху мащабите на 

развитието и насоките за формирането на отрасловата и териториална структура на 

стопанството,  неговата производствена специализация и комплексното  му развитие. 

 

Разнообразието на релефа се активизира от ерозията на реките, която формира 

съвременния лабиринт от ридове и сложна долинна мрежа. 

Теренът на общината се прорязва от средното течение на река Арда, заедно с нейните 

притоци. Река Арда е десен приток на Марица, която преминава през Източните Родопи 

и след това напуска територията на страната. На нея са изградени три от най-големите 
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язовири в страната. На територията на община Стамболово попада частично само яз. 

Студен кладенец. 

На нейна територия са разположени около 250 микроязовира и водоеми. По поречието 

на р. Арда се намират най-плодородните земеделски земи. Делът на обработваемата земя 

представлява 67,3% от селскостопанския фонд на общината. 

Съгласно сеизмичното райониране на страната, територията на общината попада в 

област със сеизмична активност между VII и IX степен по скалата на Медведев-

Шпонхойер-Карник (МШК). 

 

VII. 2. 2. 3. Климат  
 

 

В климатично отношение община Стамболово попада в Южнобългарската 

климатична област и по-точно в Източно-родопския климатичен район, който е повлиян 

от топлото Средиземноморско влияние. Зимата е сравнително мека. Минималните 

температури през зимните месеци са сравнително високи. Лятото е слънчево и горещо, 

като максималните температури достигат до 40 градуса. Средната зимна температура е 

около 0 градуса по Целзий, а през лятото - 24 градуса. Средната годишна температура се 

движи в границите 11-13 градуса. Годишната температурна сума е около 4 000 градуса. 

През есенно-зимния период под влияние на средиземноморските циклони падат едни от 

най-големите валежи. Наблюдават се два максимума: зимен - ноември, декември, януари; 

пролетен - май, юни, юли и един минимум - август, септември. Поради южното 

положение на областта голяма част от зимните валежи падат във вид на дъжд или дъжд 

и сняг. 

Меката зима и дългият вегетационен период създават добри условия за отглеждане на 

втори култури. Тази възможност практически не се използва понастоящем, основно 

поради недостатъчното овлажняване и необходимостта от изкуствено напояване. 

Топлинният потенциал на района с неговата териториална диференциация дава 

отражение върху видовата структура на отглежданите култури, между които има и силно 

топлолюбиви - тютюн, грозде и др. Главният валежен максимум е различен за отделните 

части: по поречието на река Арда той е декемврийски. Тогава падат 1113% от валежите. 

Главният валежен минимум е през летните месеци - от юни до август, което е 

показателен факт, че през вегитационния период се наблюдават значителни, 

продължителни засушавания. Сезонното и териториално разпределение на валежите, 
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съпоставено с изискванията на отделните селскостопански култури индикира 

необходимостта от повсеместно изкуствено напояване в равнинните части на областта. 

Климатичният потенциал като цяло благоприятства за развитието на различни 

стопански отрасли. В съчетание с другите природни условия и ресурси - релеф, почви, 

води, флора и фауна, климатът оказва съществено влияние върху селскостопанската 

специализация и профилираност на отделните части на общината. 

 

VII. 2. 2. 4. Полезни изкопаеми 
 

 

С географската диференциация на своите минерално-суровинни елементи, 

климатични, водни, горски и поземлени ресурси, природната среда е оказала съществено 

влияние върху социално-икономическото развитие на общината и териториалната 

организация на промишленото и селскостопанското производство, както и върху 

гъстотата на транспортната мрежа. 

Със своята лимитираща функция природо-ресурсният потенциал на община 

Стамболово е предопределил отрасловата специализация на промишленото и 

селскостопанско производство и в социален аспект се е отразил върху териториалното 

разпределение на човешките ресурси и качеството на живота в отделните части на 

общината. 

Районът на Стамболово е повлиян от добива на инертни материали, като на някои 

места се виждат изкуствени сипеи от инертни материали, изтичащи води и различни 

съоръжения, обслужващи добива на тези материали. Това до голяма степен замърсява 

околната среда и променя ландшафта. 

Инертни материали се добиват основно в района на с. Долно Черковище, с. Рабово, с. 

Кралево, с. Пчелари и с. Голям извор. В следващата таблица са описани кариерите, 

намиращи се на територията на община Стамболово. 

Таблица 1. Кариери за добив на подземни богатства, инертни материали и др. на 

територията на община Стамболово 

 Фирма Добив на; 

1. "Гравелита" ООД, гр. София Вулкански туфизити "олигомикт" 

2. "Гравелита" ООД, гр. София Органогенен варовик 

3. "Гравелита" ООД, гр. София Бентонитов глини 

4. "Гравелита" ООД, гр. София Кварц-фелдшпатови глинести пясъчници 

5. "Ведена" ООД, гр. Разград Олигомикти 

6. "Геонет"  ЕООД, гр. София Кварц-фелдш.пясъци 
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Източник: Община Стамболово 

 

В с. Стамболово, м. "Стопански двор" се намира Цех за производство на керамични, 

порцеланови суровини, материали и изделия към „КПД Консулт" ООД гр. София, който 

е филиал. 

 

VII. 2. 2. 5. Хидрографска мрежа  
 

 

На територията на община Стамболово има общо 243 водоема, от които 80 язовира с 

по-значима вместимост и 163 земно насипни баражи. Голяма част от тях са 

предназначени за напояване, a някои от тях и за риболов и отдих. По-големите от тях са: 

 яз. Токмакли, с обща площ 238.936 дка, като площ от 97.611 дка, находящ се в м. 

"Токмакли" в землището на с. Стамболово, е общинска, а другата, с площ от 142.325 дка, 

находяща се в м. „Керезлика" в землището на с. Кладенец, е държавна; двата язовира, 

находящи се в различни землища, правят един язовир; 

 Язовир с площ от 104.552 дка, находящ се в м. „Юмрук ая", в землището на а 

Стамболово; 

 Язовир с площ от 111.284 дка, находящ се в м. „Камилките", в землището на с. 

Стамболово; 

 яз. Блакан, с площ 138.012 дка, намиращ се в местността „Котлу дере", в землището на 

с. Царева поляна; 

 яз. Дружба, с обща площ от 129.237 дка, като площ от 64.779 дка, находящ се в м. 

"Корията" в землището на с. Царева поляна, а другата площ от 64.779 дка, находяща се в м. 

„Камилките" в землището на с. Стамболово. Двата язовира, намиращи се в землищата на две 

съседни села са обединени и правят един язовир; 

 Язовир с площ от 58.171 дка, находящ се в м. „Бостан дере" в землището на с. Долно 

Ботево; 

 Язовир с площ от   85.390 дка,   находящ се в м. „Землище на с. Зим", в землището на с. 

Зимовина; 

 Язовир с площ от 158.607 дка, находящ се в м. „Кушево" в землището на с. Жълти бряг; 

 Язовир с площ от 95.226 дка, находящ се в м. „Орта олу", в землището на с. Тънково. 

Язовирите се стопанисват от общината, а единадесет от тях са дадени под наем до 

отдаването им на концесия. Два от договорите изтичат през 2013 г., седем - през 
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2014 г. а останалите два през 2015 г. Малките водоеми се използват за 

селскостопански нужди. 

Големият брой водоеми създава предпоставка за поливно земеделие, но за съжаление 

липсва поливна техника. 

Река Арда е най-големият десен приток на р. Марица и най-голямата родопска река. 

Извира от Ардински връх в Родопите и се влива в река Марица извън територията на 

страната. Дължината на реката в границите на България е 241.3 км. Площта на 

водосборната й област до границата възлиза на 5273 км2. В Арда се вливат към 25 

притока, по-важни от които са: Върбица, с площ на водосборната област 1203 км2 и 

дължина от 98 км, Крумовица - площ 671 км2, дълга 58 км и др. 

 

 

Басейнът на р. Арда заема източния дял на Родопите. Тук планината постепенно се 

снишава от запад към изток, като р. Арда със своите притоци се провира между две 

главни водоразделни вериги: едната - северната, наречена Североизточни Родопи, която 

започва от в. Г. Перелик (2191 м) и разделя поречието на р. Арда от това на р. Марица. 

Другата - южната верига, наричана Югоизточни Родопи, започва също с в. Голям 

Перелик. В крайната източна част между Крумовград и Ивайловград се разстила едно 

междинно разклонение, което започва от кота 702 м и отделя поречието на р. Арда от 

това на Бяла река. 

Вътрешногодишното разпределение на оттока е друга важна характеристика, 

обуславяща до голяма степен използваемостта на наличния воден ресурс. Тя се обуславя 

преди всичко от съчетанието на климатичните фактори, обуславящи 

вътрешногодишното разпределение на валежите и на температурата на въздуха, от която 

зависи акумулирането на вода в снежната покривка при ниските температури на зимния 

сезон, както и загубите от изпарение, които са значителни през топлия период на 

годината. Вътрешногодишното разпределение на валежите има две характерни 

особености в басейна на Арда. От една страна, северните притоци на р. Арда, които са 
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повече изложени на влиянието на континенталния климат, имат максимум през 

пролетните месеци и плавно намаляват през лятото. Южните притоци, които са повече 

изложени на влиянието на средиземноморския климат, имат максимум през зимата и 

много рязък минимум в края на лятото. 

Наречието на река Арда с нейните местообитания са от особено значение за 

опазването на биоразнообразието на Източните Родопи. Многобройните местни 

растителни и животински видове, имащи консервационна значимост , са свързани с 

поречието на рекат а, с нейните притоци и влажните зони, които те образуват. Реките, с 

техните речни корита, образуват естествени коридори за пасивното придвижване на 

видовете и играят основна роля за тяхното оцеляване. Нритоците на река Арда на 

територията на община Стамболово са сравнително малки. Но известните са Боюк дере 

и Ат Изи. 

Независимо от сравнително ниската надморска височина, поречие Арда има най-

висок отточен модул от всички български поречия - 14 л/сек/км2. Водосборът на реката 

е силно подложен на средиземноморското влияние. Единствен в страната той е 

разположен изцяло успоредно на бреговата беломорска ивица, на разстояние 40-60 км от 

нея. На това се дължи и разпределението на пълноводията по сезони (главно през 

зимните месеци), както и големите размери на високите вълни като резултат от 

снеготопене и зимни дъждове. Въпреки ясно изразения си планински характер, реката 

има малък среден наклон - 5.8%, но сравнително голям коефициент на извитост - 1.9. 

Свидетелство за това са изключително красивите завои (меандри), криволичещи сред 

огромни скални масиви и куполи в средното течение на реката. Източните Родопи, през 

които преминава реката, представляват силно разчленена и разнообразна, сравнително 

ниска планинска земя. Това създава предпоставки за формиране на доста долинни 

разширения във форма на котловини. В община Стамболово те са главно в района на с. 

Долно Черковище. 

В басейна на р. Арда с най-голямо значение за качеството на подземните води са 

замърсяванията от населени места без канализации, както и дифузните източници - 

земеделие, животновъдство и отпадъци. С локално значение са кариерните дейности и 

индустриалните площадки. 

Язовир „Студен кладенец" е един от важните природни обекти на общината, макар да 

влиза частично в нейните предели. Той е изграден на река Арда и е вторият от трите 

язовира от каскадата "Арда", който предлага прекрасни условия за почивка и 

наблюдение на биоразнообразието. 
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Студен кладенец" е третият по големина язовир в България след язовир „Мандра" и 

язовир „Искър". Стената на язовира е уникална и е с височина 67,5 метра в най-високата 

си част, а дължината й е 338 метра. Построена е върху десния скат на реката и на 

водохранилището с обем 489 млн. м3, което се простира общо на 29 км нагоре по 

течението. Залятата площ е 25,6 км3. Притежава 5+1 турбини „Франсис“ с обща мощност 

85 MW. 

 

 

 

Главно предназначение на хидровъзела е регулирането на големия и силно вариращ 

сезонен отток на р. Арда, както и за напояване и производство на електроенергия чрез 

ВЕЦ. Освен за това, езерото на язовир „Студен кладенец" се използва за рибовъдство и 

водни спортове (гребане, водни колела и др.). 

Яз. „Студен кладенец" е най-живописното изкуствено езеро в Родопите. Той образува 

красиви меандри и заливи, а брегът в голямата му част е девствен. Там, където р. Арда е 

образувала дълбок, тесен, каньонообразен пролом, наричан от местните хора Шейтан 

(Дявол) или проломът „Шейтана", реката тече в андезитови скали, в които е образувала 

каньонообразен пролом с дължина 1 км. В най-тесните места отвесните скали са с 

височина от 5 до 10 м. Ширината на реката е от 1 до 6 м, а дълбочината достига до 20 м. 
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Преди построяването на язовирната стена там непрекъснато се е чувало страховито 

бучене. Днес проломът е със значително по-малко вода, но въпреки това впечатлява със 

своите размери. Ландшафтът е уникален. 

 

 

VII. 2. 2. 6. Почви 
 

 

Почвите на община Стамболово са канелени горски, повечето дълбоко ерозирали. 

Срещат се и черноземни смолници. Характерни за региона са и така наречените скелетни 

почви, образувани от рушенето на риолитите. Те създават специфичен микроклимат, 

обуславящ разнообразна и интересна флора. 

 

VII. 2. 2. 7. Гори 
 

 

Горският фонд е около 119 004,8 дка или 43 % от територията на община Стамболово, 

от които над 70% са залесени. Основните дървесни видове са цер, благун, зимен дъб, 

космат дъб, габър, черен бор, бял бор и др. В резултат на провежданите залесителни 

мероприятия през 70-те години на миналия век основни култури са черният и белият бор, 

малка част - акация и хибридна топола. 

Общинският горски фонд, възлизащ на повече от 98 000 дка (80% от горския фонд), 

се стопанисва от Община Стамболово, а държавният горски фонд - от Изпълнителна 

агенция по горите. 

 

Голяма част от територията на община Стамболово се заема от Източните Родопи, 

които се отличават с характерния за тази част на планината пейзаж, характеризиращ се с 

високите си скали, смесицата от суша, водни басейни и девствени кътчета, които са 

хранилището на най-богатото биоразнообразие в този край на България. 

Уникалният релеф, съчетан с различните климатични влияния от континента и 

Средиземноморието, са превърнали този район в място, където си дават среща 

представители на различни по произход и разпространение видове. 

Установени са 1 950 вида растения от 122 семейства, 350 вида пеперуди, 21 вида риби, 

10 вида земноводни, 26 вида влечуги, 273 вида птици и 59 вида бозайници. 

Преобладаващите флорни елементи са субмедитеранските и евро-азиатските, следвани 
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от медитеранските. Ендемичният флорен елемент е представен от 85 балкански, 20 

български и 7 родопски ендемични вида растения. Разпространени са 28 реликтни вида. 

За 25 вида единствените за страната находища са тук, 23 са включени в Европейския 

списък на редките, застрашени и ендемични видове (Женева, 1991 г.), 12 са глобално 

редките европейски видове, 37 вида са включени в приложение 2 на Вашингтонската 

конвенция (CITES), 5 вида - в Бернската конвенция. 

 

От общо 17 вида земноводни за България, тук са установени 10, като от тях 7 са 

защитени, 4 включени в Бернската конвенция и 2 вида в Световния червен лист на IUSN. 

Птиците са представени от 273 вида, като 241 са защитени, 77 са включени в 

Червената книга на България, 261 в Бернската конвенция, 7 вида са световно застрашени. 

Бозайниците са групата с най-много световно застрашени видове. От 59 вида, 

установени в Източните Родопи, 23 са включени в Световната червена листа на IUSN 

(Международен съюз за защита на природата), 12 в категорията "уязвим", 11 вида в 

категорията "полузастрашен". 

 

В община Стамболово има отлични природни дадености, разнообразен ландшафт и 

богато разнообразие, което е съсредоточено в следните защитените зони, местности и 

територии: 
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 Защитена местност "Големият сипей"; 

 Природна забележителност „Шейтан кюпрю" - родопски силивряк; 

 ЗЗ "Студен кладенец"; 

 Природна забележителност „Кован кая" - с. Долно Черковище; 

 Природна забележителност „Находище на Родопски силивряк" - с. Рабово; 

 ЗЗ "Източни Родопи"; 

 ЗЗ „Мост Арда"; 

 Защитена местност „Находище на тракийски клин" в землището на село Воденци. 

 

 

VII. 2. 2. 8. Растителен и животински свят 
  

 

Разнообразният релеф, съчетан с различните климатични влияния от континента и 

Средиземноморието, обуславят района на Източни Родопи като един от най-богатите на 

биоразнообразие в Европа. Част от тях се намират на територията на община 

Стамболово. 

Досега са открити близо 2000 вида висши растения, като от тях 37 са балкански 

ендемити, т.е. се срещат само на Балканския полуостров, 22 са български ендемити и са 

разпространени само в България, а юрушкият лопен (Verbascum juruk) се среща само в 

Източните Родопи. Над 20 са растенията реликти, които са оцелели и достигнали до нас 

от далечни времена. Сред тях са родопският силивряк (Haberlea rhodopensis) и 

родопската горска майка (Lathraea rodopaea). 

Някога Източни Родопи са били покрити с гъсти гори. Днес само една трета от 

Източните Родопи е залесена, главно с широколистни гори със субсредиземноморски 

характеристики. 

Особено интересен откъм дървесни видове е районът, който обхваща част от 

дълбоката и тясна долина на река Арда, заобиколена от планински склонове и на места 

високи до 150 м скални масиви предимно с вулканичен произход. Значителна част от 

територията е заета от скални комплекси, единични скали и каменисти сипеи. На места 

склоновете са покрити с широколистни смесени гори от цер (Quercus cerris), благун (Q. 

frainetto), космат дъб (Q. pubescens) със средиземноморски елементи като червена хвойна 

(Juniperus oxycedrus), плюскач (Colutea arborescens) и др. Карстовият район между 

Орешари - Долно Черковище е почти изцяло от гори от келяв габър (Carpinus orientalis), 
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примесен с маклен (Acer monspessulanum) и мъждрян (Fraxinus ornus). Преобладават 

също и храсталаци от драка (Paliurus spina-christi), люляк (Syringa vulgaris), примесени 

със смин (Jasminum fruticans) и в съчетание с ксеротермни тревни формации със 

средиземноморски елементи. Срещат се и единични дървета от бадемолистна круша 

(Pyrus amygdaliformis), фисташка (Pistacia terebinthus) и Ulmus minor. Коритото на реката 

е песъкливо-каменисто, като бреговете му са обрасли с върби (Salix) и храсталаци, а на 

места с галерии от черна елша (Alnus glutinosa). Срещат се и отделни храстчета Tamarix. 

Басейнът на р. Арда е бил един от най-добре залесените в цяла България. Обаче 

вследствие безплановото им използване в миналото и безогледната им експлоатация 

голяма част от горите са изсечени, поради което днес обширни площи са обезлесени или 

покрити със слаби закелявели гори. 

Местообитанията в района се влияят от човешки дейности, свързани основно с 

горското стопанство и животновъдството. Горите са застрашени от естествени или 

причинени от човека горски пожари, залесяване с неприсъщи на района дървесни видове, 

както и незаконни сечи покрай реката. През последните години имаше планове за 

изграждане на малки ВЕЦ-ове по поречието на Арда, които бяха отхвърлени от местното 

население. 

В миналото голяма част от горите са били изсечени, за да се освободят пасища и 

обработваеми земи. На места те са заменени от храсталаци главно от келяв габър 

(Carpinus orientalis), драка (Paliurus spina-christi), червена хвойна (Juniperus oxycedrus). 

Останалата част от планината е покрита от обширни пасищни и обработваеми площи. 

По този начин се оформя характерният за района мозаечен пейзаж -редуващи се открити 

площи с формации от храсти и гори, който предоставя разнообразни местообитания и 

предопределя уникалното биоразнообразие на района. 

Разнообразните естествени местообитания в Източните Родопи и по-конкретно в 

община Стамболово са дом за много животински видове. Установени 11 вида 

земноводни. Най-често те се срещат в дерета, близо до микроязовири, в или около 

широколистните гори, край до чешми и извори. 

От опашатите земноводни най-разпространени са дъждовникът (Salamandra 

salamandra) и малкият гребенест тритон (Triturus vulgaris). Дъждовникът има характерно 

черно тяло с жълти петна и се среща предимно в широколистните гори. Тритоните на 

външен вид много приличат на гущери, но за разлика от тях се размножават и живеят 

във вода. Освен малкия гребенест тритон, който е широко разпространен в Европа, в 

Източните Родопи се среща и южният гребенест тритон 



42 

 

(Triturus karelinii), характерен за Югоизточна Европа, Северозападна Турция и Кавказ. 

В Източните Родопи освен широко разпространените в Европа зелена крастава жаба 

(Bufo viridis), кафява крастава жаба (Bufo bufo), жълтокоремна бумка (Bombina 

variegata), голяма водна жаба (Rana ridibunda) - най-голямата жаба в Европа, горската 

жаба (Rana dalmatina), жабата дървесница (Hyla arborea) се срещат и сирийска 

чесновница (Pelobates syriacus), която е разпространена в Близкия Изток и Балканите, и 

гръцката жаба (Rana graeca), която се среща само в южните части на Балканския 

полуостров. 

Разнообразният релеф, благоприятните климатични условия и ниският екологичен 

отпечатък предопределят богатото видово разнообразие и на влечугите. 

Сухоземните костенурки са представени от шипоопашата костенурка (Testudo 

hermanni) и шипобедрената костенурка (Testudo graeca). Двата вида са близки, 

различават се по формата и разположението на роговите щитчета на гърба, а 

шипоопашатата костенурка има и значително по-дълга опашка, която завършва с рогов 

шип. 

Блатните костенурки обитават бавно течащи води и блатисти местности и са 

представени от широко разпространената в Европа обикновена блатна костенурка (Emys 

orbicularis) и от характерната за Средиземноморието южна или каспийска блатна 

костенурка (Mauremys rivulata), която се среща по поречието на Бяла река. 

Единственият вид гекон, който се среща в Източните Родопи, е балканският гекон 

(Cyrtopodion kotschyi). Той е синантропен вид и може да се наблюдава нощем в селищата. 

От гущерите най-интересни са змиегущерът, наричан също жълтокоремен гущер и 

жълтокоремник (Pseudopus apodus) - най-големият гущер в Европа, който обаче на 

външен вид прилича на змия, и змиеокият гущер (Ophisops elegans), който подобно на 

змиите няма клепач на очите и който се среща в само в долината на Бяла река. 

От змиите най-интересни са турската боа (Eryx jaculus) - единственият представител 

на семейство Боидни (Boidae), срещащ се в Европа, и змията червейница (Typhlops 

vermicularis), която по външния си вид и подземния начин на живот наподобява 

дъждовен червей. Интересна е и котешката змия (Telescopus fallax), която дължи името 

си на тясната вертикална зеница на окото, подобна на тази на котките. 

Водните змии са представени от два широко разпространени вида - сивата водна змия 

(Natrix tessellata) и жълтоухата водна змия (Natrix natrix). 

Единствената отровна змия, която би могла да е опасна за човека, е пепелянката 

(Vipera ammodytes). Тя лесно се разпознава по тъмната зигзаговидна ивица по гърба и 
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малкото рогче на върха на предносните щитчета („муцунката"). Пепелянката не е 

агресивна и напада само при заплаха - неволно настъпване, опит за улавяне. 

Във водите на река Арда и язовирите в община Стамболово се срещат 26 вида риби от 

8 семейства като от тях 4 са балкански ендемични видове: Vimba melanops (маришки 

морунаш, караятак), Chondrostoma vardarense (скобар), Barbus cyclolepis (маришка 

мряна) и Sabanejewia balcanica (лингур, балкански щипок). Само в Източни Родопи във 

водите на Бяла река се среща родопският щипок (Cobitis rhodopensis). Интерсен факт е, 

че голяма част от рибите извършват размножителни миграции. Много от тях изминават 

значителни разстояния по теченията на реките, за да хвърлят хайвера си. 

Във водите на язовирите и водоемите се срещат сом (Silurus glanis), слънчева риба 

(Lepomis gibbosus), бяла риба (Stizostedion lucioperca) и редица видове от сем. Шаранови, 

а в реките - кротушката (Gobio gobio), както и представителите на сем. Виюнови 

(Cobitidae) и сем. Попчета (Gobiidae). 

Източни Родопи са едно от най-богатите в орнитологично отношение места в Европа. 

Голямото разнообразие на местообитания, влиянието на Средиземно море и сравнително 

по-слабата човешка активност превръщат Източните Родопи в предпочитано място за 

много видове птици. Районът е с високо консервационно значение за опазването на голям 

брой редки и застрашени видове. 

В Източните Родопи са установени 278 вида птици - близо 70 % от птиците в България. 

Характерно е голямото видово разнообразие на грабливи птици, сред тях са царски орел, 

голям креслив орел , белошипа ветрушка. Източни Родопи са дом на най-големите 

колонии белоглави лешояди и на египетски лешояди на Балканите, а в гръцката част на 

планината в резервата Дадя е единствената колония на черни лешояди в Югоизточна 

Европа. Тук са направени и единствените наблюдения на брадат лешояд през последните 

десетилетия. 

В Източни Родопи се срещат и много южни видове като синият скален дрозд, испанско 

каменарче, малко черноглаво коприварче, черноглава овесарка. 

 
 

VII. 2. 2. 9. Земеделски фонд  
 

 

Селскостопанският фонд се равнява на 144 483,779 декара, от които обработваемата 

земя е 90 000 дка, което прави 62,29% от селскостопанския фонд и 32,53% от общата 

площ на общината. 
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Основният почвен вид в територията на община Стамболово са алувиалните почви. 

Те са покрити с влаголюбива тревна и горска растителност. Освен тях широко 

разпространение имат и канелените горски почви. Те се съпътстват с топлолюбива 

широколистна, горска и храстова растителност. 

Основни източници за нарушаване на земите и почвите на територията на общината 

се явява водната ерозия най-вече на земите покрай река Арда. 

Водната ерозия е един от най-сериозните деградационни процеси, които засягат 

основно земите и почвите, разположени на силно наклонените терени, които са около 

80% в общината. Ерозионните процеси физически увреждат почвите и чувствително 

понижават почвеното плодородие. 

Продължителното използване на минерални торове, преди всичко на азотните е 

довело до вкиселяване на почвите. През последните години рязко намаля използването 

на такива торове, както и на препаратите за растителна защита. 

Характерна за момента на места е и все още вредната практика за горене на растителни 

остатъци след почистване на селскостопанските площи. 

От почвените проби, взети през последните няколко години, не е регистрирано 

химическо замърсяване, отнасящо се до: нитратни и нитритни съединения, органични 

замърсители, нефтопродукти и радионуклиди. 

 

VII. 3. ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ И ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 
 

 

 

VII. 3. 1. Защитени територии по Закона за защитените територии 
 

 

Защитена зона (ЗЗ) „Студен кладенец'" 

Защитената зона се намира в Източните Родопи и включва част от едноименния 

язовир, създаден в скално дефиле с отвесни скали и стръмни брегове на река Арда. 

Склоновете около язовира са покрити с широколистни смесени гори от дъб и габър, 

храсталаци драка, смин, червена хвойна и различни тревни формации. Немалка част от 

територията на мястото е заета от скални комплекси. Тук се срещат змиегущер, смок 

мишкар, шипобедрена и шипоопашата костенурки, испанско каменарче, малко 

черноглаво коприварче, черен щъркел, вълк, белка, дива свиня, елен лопатар и др. 
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На територията на Студен кладенец са установени 219 вида птици, от които 59 са 

включени в Червената книга на България, а 103 са от европейско природозащитно 

значение. 

Студен кладенец е от световно значение като представителен район за 

средиземноморския биом и е една от най-важните зони за опазването на черния, 

белоглавия и египетския лешояд, совоок дъждосвирец и бухал. 

Основният поминък на хората е традиционното (екстензивно) животновъдство и 

земеделие, горскостопански дейности. 

Както в повечето южни и по-сухи зони, заплаха представляват горските пожари. 

Обезлюдяването намалява броя на отглежданите животни и позволява обрастване на 

пасищата. Незаконните сечи, бракониерството, използването на отрови, необезопасените 

електропроводи, безпокойството от екстремни спортове и инвестиционни предложения 

застрашават биоразнообразието на района. 

Досега 14% от територията на Студен кладенец е поставена под законова защита като 

резерват и три защитени местности. 

 

Абразивни кладенци, с. Студен кладенец 

Скалите по поречието на р. Арда са застинала лава от активната вулканична дейност 

в района преди милиони години. Част от кратерите са частично разрушени от водите на 

реката. В близост до язовирната стена на яз. Студен кладенец, на границата с община 

Крумовград са формирани абразивни кладенци, които са формирани от големи 

минерални жили с кварцови и халцедонови включения. Отломки от тях, понесени от 

бързата вода, при среща със скалите придобиват въртеливо движение, като стържат от 

упор околните скали, постепенно започват да ги разяждат. Оформя се вдлъбнатина, която 

с течение на годините става все по-голяма. Така са се появили големи дупки в скалите, 

които в геологията се наричат "абразивни кладенци", т.е. образувани от стържещото 

действие на по-твърди скали. Кладенците се намират в коритото на реката и са много 

удобни укрития за зимуващите в ждрелото риби. Тук се срещат и най-различни влечуги 

и земноводни. Към обекта има маркирана туристическа пътека. 

В района на подбасейна на река Арда в момент а има две защитени зони по НАТУРА 

2000 (Решение 122, 2007 г.): ЗЗ „Мост Арда" (BG0002071) с площ 15 0022,48 ха по 

Директиват а за птиците и ЗЗ „Родопи Източни" (BG0001032) с площ 217 352,95 ха по 

Директиват а за хабитатите. 

 



46 

 

 

Защитена зона „РОДОПИ ИЗТОЧНИ" 

Предложението за обявяване на Защитена зона „РОДОПИ ИЗТОЧНИ" е внесено от 

Сдружение за дива природа "Балкани" в МОСВ по чл.8 ал.1 на ЗБР (МОСВ/Вх.№ 26-00-

3344, София, 13.10.2006). Одобрена е от Националния съвет по биологично 

разнообразие: 21.11.2006 г. и с решение на Министерски съвет № 122 от 02 март 2007 г. 

Одобреният от Министерски съвет списък е публикуван в ДВ, брой 21 от 09.03.2007 г. 

Документацията е внесена в Европейската Комисия през март 2007 г. Обхваща 

землищата или части от тях на 235 селища, включени в административните граници на 

11 общини от 3 области. 

Защитената зона обхваща по-голямата част от Източни Родопи. В североизточната 

част се намира ридът Гората (704 м н.в.) - плътно облесен с дъбови гори. На юг от него е 

долината на река Арда и долното течение на Крумовица, характеризиращи се с интересни 

скалисти и тревни местообитания. В югоизточната част на зоната се намират долините 

на Бяла и Луда река - едни от най-дивите в България, а по границата с Гърция се 

извисяват по-високите ридове Гюмюрджински снежник и Мъгленик (съответно 1463 и 

1266 мнв). По тях са запазени много стари дъбови и букови гори. Зоната кореспондира 

пряко с други защитени зони, припокриващи се с нея. 

Предмет на опазване в Защитена зона „Родопи Източни" са 31 установени ТИПОВЕ 

МЕСТООБИТАНИЯ. 

Предмет за опазване в Защитена зона „Родопи Източни" са и множество растителни и 

животински видове с висок природозащитен статус. 

Броят на достоверно срещащите се видове растения със значим консервационен 

статус е както следва: 

 

 83 вида, защитени от Закона за биологичното разнообразие (14.2 % от всички 

защитени растителни видове); 

 12 световно редки вида; 

 2 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. 

 

По-известни,   характерни   и   популярни   видове,   са:   жълта  каменоломка (Saxfraga 

aizoides), лаврово бясно дърво (Daphne laureola), македонска каменоломка (Saxifraga 
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ferdinandii-coburgi), пълзяща гудиера (Goodyera repens), родопски силивряк (Haberlea 

rhodopensis), венерин косъм (Adiantum capillus-veneris), венерина обувка/пантофка 

(Cypripedium calceolus), двурога пчелица (Ophrys cornuta), жълта тинтява (Gentiana lutea), 

златиста кандилка (Aquilegia aurea), обикновен тис (Taxus baccata), петковия (Petkovia 

orphanidea), планински божур (Trollius europaeus), родопска горска майка (Lathraea 

rhodopea), родопски крем (Lilium rhodopaeum), родопско лале (Tulipa rhodopea), родопско 

омайниче (Geum rhodopaeum), снежно кокиче (Galanthus nivalis), халерово котенце 

(Pulsatilla halleri) и др. 

Топлият преходносредиземноморски климат определя наличието на богата 

херпетофауна - 11 вида земноводни и 27 вида влечуги. Високото херпетологично 

разнообразие се дължи на мозаечното разпространение на голям брой природни 

местообитания, мек климат, ниска степен на урбанизация и икономическо развитие. 

Установени са сирийска чесновница (Pelobates syriacus), ливаден гущер (Lacerta 

agilis), горски гущер (Lacerta praticola), червенокоремна бумка (Bombina bombina), турска 

(пясъчна) боа (Eryx jaculus ), котешка змия (Telescopus fallax), гръцка дългокрака жаба 

(Rana graeca), ивичест смок (кощерица) (Elaphe quatuorlineata), смок-мишкар (Elaphe 

longissima), стенен гущер (Podarcis muralis), тънък стрелец (Platyceps (Coluber) najadum), 

обикновен тритон (Triturus vulgaris), горска дългокрака жаба (Rana dalmatina), 

дъждовник (Salamandra salamandra), зелен гущер (Lacerta viridis), голям стрелец 

(Dolichophis (Coluber) caspius), шипобедрена костенурка (Testudo graeca), шипоопашата 

костенурка (Testudo hermanni). Като територии с високо херпетологично разнообразие и 

консервационен статус са посочени долините на реките Арда (между гр. Маджарово и 

яз. „Студен кладенец") и Бяла река. 

Орнитофауната на Източните Родопи включва 278 вида, от които 171 гнездящи (75 

вида постоянни и 95 вида гнездещо-прелетни), 82 вида зимуващи, 154 вида са 

преминаващи, а 15 вида се появяват в района при скитанията си (Stoychev et al., 2004). 

От установените видове 11 са включени в Световния Червен списък на IUCN, 12 са 

застрашени, 46 уязвими, 13 редки и 32 намаляващи за Европа. 

В Източни Родопи е установена ниска численост на популациите на дребните 

бозайници (по Minkova, 2004) - 6 вида насекомоядни и 16 вида гризачи, дължаща се на 

не съвсем благоприятните климатични условия и на факта, че тук минават границите на 

ареалите на много от видовете. Многогодишните теренни системни проучвания на 

находищата на дребните бозайници показват локализирани и установени със сигурност 

популации на: 



48 

 

 лалугер (Spermophylus citellus), който е защитен със ЗБР и същевременно се 

счита за основен хранителен ресурс на царския орел; 

 семейство Soricidae - белокоремна белозъбка (Crtocidura leucodon), малка 

белозъбка (Crtocidura suaveolens), малка водна земеровка (Neomys anfmalus), 

голяма водна земеровка (Neomys fodiens), малка кафявозъбка (Sorex minutus); 

 семейство Muridae - полска мишка (Apodemus agrarius), домашна мишка (Mus 

musculus), македонска мишка (Mus macedonicus), черен плъх (Rattus rattus), сив 

плъх (Rattus norvegicus) и Sylvaemus sp.; 

 семейства Arvicolidae, Cricetidae и Spalancidae - сива полевка (Microtus arvalis), 

подземна полевка (Microtus subteraneus), гюнтерова полевка (Microtus 

guentheri) и сляпо куче (Nannospalax leucodon); 

 семейства Erinaceidae, Talpidae, Sciuridae и Gliridae - таралеж (Erinaceus 

conkolor), къртица (Talpa europea), катерица (Sciurus vulgaris), обикновен 

сънливец - съсел (Glis glis) и горски сънливец (Dryomys nitedula). 

 

Прилепите са 25 вида, като са локализирани 86 находища. 

В района се срещат 17 или 18 от всички 20 сухоземни едри бозайници, установени в 

България. Територията е изключително важна за опазването на видрата (Lutra lutra), 

златката (Martes martes), вълка (Canis lupus), пъстрия пор (Vormela peregusna), мечката 

(Ursus arctos). 

Популацията на вълка никога не е изчезвала в района, дори през 70-те години, когато 

вълците в България са били почти изтребени със стрихнин. Ниските части до 200-300 

метра, в близост до долини с наличие на вода и през сухите месеци, са важни за 

опазването на Elaphe sauromates и Mauremys caspica. Това е най-важната зона за опазване 

на сухоземните костенурки в България. Уникална е с това, че и двата вида от род Testudo 

достигат оценка А от националните им популации. 

За опазване на биологичното разнообразие част от територията (3.81 %) в миналото е 

получила природозащитен статут по Закона за защитените територии: 

 

Защитена зона „Мост Арда" 

Биоразнообразие: 

 142 вида птици; 

 31 са включени в Червената книга на България; 
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 Редки растения; 

Скални феномени. 

Защитена зона „Мост Арда" се намира в Източните Родопи, тя е част от долината на 

река Арда между язовирите Студен кладенец и Ивайловград. 

Обхваща землища от населени места на общините Маджарово, Стамболово, 

Ивайловград и Крумовград. Площта й надхвърля 150 хил. декара. Разположена е по 

поречието между село Рабово и град Маджарово, заедно с гористите планински склонове 

и скални масиви на Иранов рид, които оформят границите на зоната. На север граничи 

със селата Маджари, Войводенец, Долно поле, Румелия и Горно поле. На запад с 

Пчелари, Голобрадово, Рабово, Поточница и Стари чал. Южната граница преминава през 

Красино, Сбор и Бубино, а източната е между Бубино, Черничино и град Маджарово. 

Мястото е част от долината на река Арда между язовирите „Студен кладенец" и 

„Ивайловград", заобиколена от гористи планински склонове и скални масиви. 

Най-голяма площ тук заемат широколистните сухолюбиви гори, земеделските земи, 

тревни и храстови съобщества, примесени със средиземноморски растения като червена 

хвойна, глог и жасмин. От по-интересните видове животни могат да се наблюдават южен 

гребенест тритон, горска дългокрака жаба, ивичест и македонски гущер, голям стрелец, 

шипобедрена и шипоопашата костенурка, сърна, белка, горски сънливец, дива котка, 

лисица, прилепи и др. От 142 вида птици 31 са включени в Червената книга на България, 

а 65 са от европейско природозащитно значение. 

"Мост Арда" е място, важно за опазването на южни и топлолюбиви видове като 

испанското каменарче, големият маслинов присмехулник, белочелата сврачка и др. 

Тази защитена зона е от голямо значение за опазването на лешоядните птици. Тя е 

едно от малкото места в България, които са от световно значение за опазването на черния 

и египетския лешояд. 
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Най-голяма   площ   от  територията   на   мястото   заемат   широколистните 

ксеротермни гори и земеделските земи. На места сипеите са обрасли със смесени 

широколистни гори от цер (Quercus cerris), благун (Q. Frainetto) и космат дъб (Q. 

Pubescens) със средиземноморски елементи, като червена хвойна (Juniperus oxycedrus), 

дървовиден плюскач (Colutea arborescens) и др. Отделни райони са покрити с храсти от 

глог (Paliurus spina-christi) и жасмин (Jasminum fruticans) в комбинация със сухолюбиви 

тревни формации от средиземноморски тип. В южните части горите са основно от горун 

(Q. Dalechampii) на места примесен с благун. 

Значителен е процентът на откритите тревни пространства с ксеротермни и 

алувиално-ливадни (около реката) тревни формации, както и на храсталачните 

съобщества, в които има и средиземноморски елементи. Земеделските земи са около 

самото долинно разширение и по склоновете и заравнените била. Коритото на реката е 

песъчливо-каменисто, като бреговете му са обрасли с върби (Salix spp.) и храсталаци. 

На територията на „Мост Арда" са установени са 142 вида птици, от които 31 са 

включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 65 са от 

европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като 

световно застрашени в категория SPEC1 са включени 5 вида, а като застрашени в Европа 

съответно в категория SPEC2 - 19 вида, в SPEC3 - 41 вида. Мястото осигурява подходящи 

местообитания за 49 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното 

разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 43 са вписани в 

приложение I на Директива 79/409 на ЕС. „Мост Арда" е място със световно значение, 

тъй като е представителен пример за Средиземноморския биом. Седем от срещащите се 

в България 9 биомно ограничени вида, характерни за този биом, се срещат тук: 

испанското каменарче (Oenanthe hispanica), големият маслинов присмехулник (Hippolais 

olivetorum), белочелата сврачка (Lanius nubicus), червеногушото коприварче (Sylvia 

cantillans), малкото черноглаво коприварче (Sylvia melanocephala), скалната зидарка 

(Sitta neumayer) и черноглавата овесарка (Emberiza melanocephala). „Мост Арда" е едно 

от малкото места в България, които са от световно значение за опазването на черния 

лешояд (Aegypius monachus), тъй като този вид редовно се среща в района в значителни 

количества, както и за опазването на гнездящия тук царски орел (Aquila heliaca). Мястото 

е едно от най-важните в страната от значение за Европейския съюз за опазването на 

царския орел, совоокия дъждосвирец (Burhinus oedicnemus), черния щъркел (Ciconia 

nigra) и египетския лешояд (Neophron percnopterus). На европейско равнище районът е 

важен за опазването на чухала (Otus scops) и синия скален дрозд (Monticola solitarius). 
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Белошипата ветрушка (Falco naumanni), която е застрашена от изчезване в света, 

вероятно все още гнезди тук в малки количества. Други видове с представителни 

популации в района са големият маслинов присмехулник, градинската овесарка 

(Emberiza hortulana), ястребогушото коприварче (Sylvia nisoria) и др. 

Моста на Арда е район, който се влияе от човешки дейности, свързани основно с 

традиционното животновъдство в района. Намаляването на отглежданите домашни 

животни, както и на умрелите в природата животни, предизвикано от постепенното 

обезлюдяване на района, ограничава значително възможностите на лешоядите да 

намират естествена храна. Бракониерството и използването на отрови против вълци 

оказва пряко отрицателно влияние и гибел на грабливи птици, особено на лешоядите. 

Съществуващите електропреносни мрежи са опасни за грабливите птици и щъркелите. 

Преки заплахи за птиците са вземането на малки от гнездата на грабливите птици и 

безпокойството, предизвикано от катерачеството, делта- и парапланеризма. Горските 

местообитания са застрашени от естествени или причинени от човека горски пожари, 

залесяване с неприсъщи на района дървесни видове, както и незаконните сечи, особено 

покрай реките. Намаляването на пашата, както и разораването на пасищата води до 

загуба на ценни тревни местообитания за птиците. Инвестиционни проекти, свързани с 

добив на злато, са сериозна заплаха за мястото, което може да предизвика разрушаване 

и фрагментация на местообитанията на значителна територия, безпокойство на птиците, 

а така също и замърсяване на водите. Потенциална заплаха както за местообитанията, 

така и за птиците в района е изграждането на ветроенергийни паркове. През последното 

десетилетие започна по-интензивно развитие на туризма в района, което може да доведе 

до негативни последици за птиците, ако процесът не е регулиран по подходящ начин. 

Понастоящем 11% от територията е поставена под законова защита съгласно 

националното природозащитно законодателство. В границите на мястото се включват 3 

защитени местности и 2 природни забележителности, повечето от които са обявени с цел 

опазване на скални образувания и характерен ландшафт. Половината от територията се 

припокрива с КОРИНЕ място "Долината на река Арда", определена през 1998 г. поради 

европейското й значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения 

и животни, включително птици. През 2005 година територията е обявена от BirdLife 

International за Орнитологично важно място. 
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Защитена местност „Големият сипей" 

 

 

ЗМ „Големият сипей" е с площ 653,9 ха. Обявена е със заповед № РД-471 от 11.08.2001 

г. на Министерството на околната среда и водите по предложение на Българското 

дружество за защита на птиците с цел опазването на редки и защитени растения и 

животни, както и забележителен ландшафт. Защитената местност "Големият сипей" 

попада в землищата на с. Рабово и с. Бял кладенец, община Стамболово. Намира се на 

северния бряг на язовир "Студен кладенец". Обхваща силно пресечен и труднодостъпен 

район, разположен между стената на яз. "Студен кладенец" и Качлъбуюк дере. Включва 

забележителни скални комплекси, сипеи, храсталаци и гори. Разнообразна растителност, 

сухолюбиви гори (ксерофилни), съставени основно от благун (Quercus frainetto), космат 

дъб (Q. pubescens) и цер (Q. cerris). Обхваща скални комплекси, храсталаци и дъбови 

гори от изключително значение за опазване на орнитофауната. Тук гнездят 129 вида 

птици, от които 20 са включени в Червената Книга на България и 47 са с неблагоприятен 

природозащитен статус в Европа. Сред тях са белоглавият лешояд, египетският лешояд, 

бухалът, белоопашатият мишелов, черният щъркел, белочелата сврачка, скалната 

зидарка, орел змияр, черна каня. За белоглавия лешояд "Големият сипей" е едно от двете 

най-важни гнездовища у нас. Тук гнездят между 9 и 14 двойки от общо около 30 за 

страната. 

Защитената местност е част от Орнитологично важно място "Студен кладенец", което 

има световно значение. В района са установени 7 от общо 9 срещащи се в страната 

биомно ограничени вида, характерни за средиземноморската зона -испанско каменарче, 

голям маслинов присмехулник, малко черноглаво коприварче, червеногушо коприварче, 

белочела сврачка, черноглава овесарка и скална зидарка. 

Тук се намира единствената в България колония на сиви чапли, разположена на скали. 
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Защитена местност „Находище на тракийски клин" 

 

Намира се в землището на село Воденци и цели опазването на растителен вид 

тракийски клин (Astracantha thracica L.) и неговото местообитание. Растителният вид е 

включен в Червената книга на България. Нарича се още тракийско сграбиче. 

В България има само 3 находища на това растение - в ямболски, сливенски и в 

стамболовския регион. Популациите на вида се развиват върху скалисти варовити 

терени. Обитава каменливи тревисти и храсталачни места, расте върху плитки, сухи и 

ерозирани почви. 

 

Растението е интересно с това, че е преживяло последния ледников период преди 

около 11 хиляди години. 

Морфология и биология. Ксероморфен бодлив храст с дълги и мощни корени. 

Стъблата са дълги 16-40(50) cm, полегнали, силно разклонени, влакнести. Листата 

чифтоперести, с дръжки, на върха с бодли; прилистниците дългозаострени, сраснали в 

основата си. Съцветията гъсти пазвени главички, 3-7-цветни, гъсто бялонапластени. 

Цветовете неправилни, розови или жълти. Плодът гъстовлакнест до бялонапластен боб. 

Цв. VI-VII, пл. VIII-IX. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена и вегетативно. 

Отрицателно действащи факт ори. Увреждане и разединяване на туфите при паша, 

изкореняване на растенията от планински порои и свлачища. Пожари и залесяване, 

затруднено семенно възобновяване върху прекомерно сухия терен. 

Предприети мерки за защита. Видът и местообитанията му са защитени съгласно 

Закона за биологичното разнообразие. 
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Природна забележителност "Шейтан кюпрю" - родопски силивряк 

Намира се под стената на яз. Студен кладенец, в най-тясната част разположена в 

долината на река Арда. Представлява област от интересни скални образувания, покрити 

с оскъдна растителност. 

 

Природна забележителност Скални ниши "Меден камък" (Кован кая) 

Огромната скала с ниши1 е оцеляла във времето. Наричат я "Пчелен камък", защото 

погледната отдалеч наподобява пчелна пита. 

 

Местоположение: Намира се между селата Пчелари и Долно Черковище, община 

Стамболово, и Котлари, община Крумовград, преди железния мост над река Арда, в 

близост до защитена местност "Орешари". 

Описание: Представлява тракийско скално светилище, състоящо се от група скали, 

върху които са изсечени няколкостотин трапецовидни ниши с култово предназначение. 

Статут : Защитена местност с национално значение. 

Достъп: Асфалтов път минава на 100 м от местността, по почвен път може да се 

достигне до подножието на скалата. 

Освен живата природа, в района има и много природни феномени като скални 

образувания и пещери. 

 

VII. 3. 2. Защитени зони по Закона за биологичното разнообразие /„Натура 2000”/ 
 

 

На територията на община Стамболово влизат две защитени зони. Защитена зона от 

Натура 2000 по Директива за птиците 79/409/ЕЕ и Защитена зона от Натура 2000 по 

Директива за хабитатите 92/43/ЕЕС. Те са част от общоевропейската екологична мрежа  

Натура 2000, чрез която се осъществява дългосрочната политика за опазване на околната 
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среда и биологичното разнообразие в Европа. Защитените зони от Мрежата Натура 2000 

покриват около 16% от територията на община Стамболово. 

 

Защитена зона от Натура 2000 по Директива за птиците 79/409/ЕЕ 

 BG0002071 Мост Арда обявена със Заповед №РД-784/29.10.2008 г. на 

Министъра на околната среда и водите в ДВ брой 104/05.12.2008. Разположена е върху 

обща площ от 2782,36 ха., в землището на гр. Стамболово. Тя е обявена с цел запазване 

на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните 

популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона, запазване на 

естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, 

предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за 

тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата, 

възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни 

природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на 

видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. На територията на 

защитената месност са установени 54 вида птици.  

 

 BG0002013 Студен кладенец явена със Заповед №РД-766/28.10.2008 г. на 

Министъра на околната среда и водите в ДВ брой 101/25.11.2008. Разположена е върху 

обща площ от 1261,14 ха., в землището на гр. Стамболово. Тя е обявена с цел запазване 

на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните 

популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона, запазване на 

естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, 

предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за 

тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата, 

възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни 

природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на 

видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. На територията на 

защитената месност са установени 101 вида птици. 

 

Защитена зона от Натура 2000 по Директива за хабитатите 92/43/ЕЕС 

 BG0002013  Родопи – Източни. Разположена е върху обща площ от 

4510,94 ха., в землището на община Стамболово. Тя е обявена с цел запазване на 

площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните 
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популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона, запазване на 

естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, 

предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за 

тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата, 

възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни 

природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на 

видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 

 

VII. 4. ДЕМОГРАФСКA ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

 

VII. 4. 1. Брой и гъстота на населението 
 

 

Демографските процеси, които протичат в община Стамболово, са значително по-

добри от тези за област Хасково и за страната. Населението на общината не е намаляло, 

а има положителен прираст. За периода 2000 - 2011 г. населението на община 

Стамболово се увеличава от 5833 души през 2001 г. на 5934 души през 2011 г. Това е 

единствената община в Хасковска област с положителен прираст. За същия период 

населението на Хасковска област намалява с 31 240 души. 

 

Таблица 2. Демографски процеси в Област Хасково 

Статистически 

район, област, 

общини. 

Население към: Прираст 

абсолютен 

брой 

Прираст 

(%) 01.03.2001 01.02.2011 

България 7928901 7364570 -564331 -7.1 

Южен централен 

район 

1608102 1479373 -128729 -8,0 

Хасково 277478 246238 -31240 -11,3 

Димитровград 64852 53557 -11295 -17,4 

Ивайловград 8107 6426 -1681 -20,7 

Любимец 11536 10214 -1322 -11,5 

Маджарово 2157 1665 -492 -22,8 

Минерални бани 6838 5899 -939 -13,7 

Свиленград 25375 23004 -2371 -9,3 

Симеоновград 10638 8755 -1883 -17,7 

Стамболово 5833 5934 101 1,7 

Тополовград 15414 11681 -3733 -24,2 

Харманли 27545 24947 -2598 -9,4 

Хасково 99181 94156 -5025 -5,1 



57 

 

Източник: Областна стратегия за развитие на Област Хасково 2014-2020г. 

 

Средната гъстота на населението в община Стамболово е 21,4 д/ км2, която е 

значително по-ниска от средната за област Хасково - 40,2 д./км2 и е много по-ниска от 

средната за страната - 66,34 д./км2. Този показател е тревожен за общината и показва 

степента на обезлюдяване на населените места. 

 

Таблица 3. Население по настоящ адрес на община Стамболово 2012-2017 

Населено място Настоящ адрес 

Общо Пост. адрес в 

нас. място.  

пост. адрес в 

нас. Място от 

общината 

пост. адрес 

извън 

общината 

2012 година 

с. Балкан 213 181 6 26 

с. Бял Кладенец 74 68 4 2 

с. Воденици 89 73 1 15 

с. Войводенец 83 67 11 5 

с. Гледка 252 212 16 24 

с. Голобрадово 69 34 4 31 

с. Голям Извор 371 328 8 35 

с. Долно Ботево 388 242 29 117 

с. Долно Поле 75 69 6 0 

с. Долно Черковище 235 202 11 22 

с. Жълти Бряг 718 543 13 162 

с. Зимновица 265 213 8 44 

с. Кладенец 69 46 3 20 

с. Кралево 175 137 6 32 

с. Лясковица 325 270 12 43 

с. Маджари 174 148 15 11 

с. Малък Извор 367 296 12 59 

с. Поповец 321 293 3 25 

с. Пчелари 220 204 7 9 

с. Пътниково 81 56 2 23 

с. Рабово 150 136 3 11 

с. Светослав 116 103 8 5 

с. Силен 142 114 2 26 

с. Стамболово 659 444 36 179 

с. Трънково 395 195 6 194 

с. Царева Поляна 362 244 1 117 

Общо 6388 4918 233 1237 

     

2013 година 

с. Балкан 214 181 8 25 

с. Бял Кладенец 74 70 4 0 

с. Воденици 88 72 1 15 



58 

 

с. Войводенец 82 67 11 4 

с. Гледка 253 211 18 24 

с. Голобрадово 71 34 4 33 

с. Голям Извор 371 331 8 32 

с. Долно Ботево 386 239 30 117 

с. Долно Поле 80 69 7 4 

с. Долно Черковище 233 196 10 27 

с. Жълти Бряг 701 531 13 157 

с. Зимновица 260 207 10 43 

с. Кладенец 69 45 3 21 

с. Кралево 177 137 6 34 

с. Лясковица 321 266 11 44 

с. Маджари 176 148 15 13 

с. Малък Извор 361 290 18 53 

с. Поповец 321 290 3 28 

с. Пчелари 218 203 7 8 

с. Пътниково 83 55 3 25 

с. Рабово 147 131 3 13 

с. Светослав 115 101 9 5 

с. Силен 140 114 2 24 

с. Стамболово 658 445 35 178 

с. Трънково 384 187 6 191 

с. Царева Поляна 350 234 1 115 

Общо 6333 4854 246 1233 

     

2014 година 

с. Балкан 217 181 10 26 

с. Бял Кладенец 73 68 5 0 

с. Воденици 90 71 3 16 

с. Войводенец 82 67 10 5 

с. Гледка 274 213 21 40 

с. Голобрадово 68 33 4 31 

с. Голям Извор 369 329 8 32 

с. Долно Ботево 394 240 32 122 

с. Долно Поле 80 69 7 4 

с. Долно Черковище 247 198 9 40 

с. Жълти Бряг 701 526 14 161 

с. Зимновица 282 215 10 57 

с. Кладенец 72 47 4 21 

с. Кралево 174 137 6 31 

с. Лясковица 345 271 13 61 

с. Маджари 177 149 16 12 

с. Малък Извор 359 283 19 57 

с. Поповец 328 285 3 40 

с. Пчелари 218 203 7 8 

с. Пътниково 92 55 3 34 

с. Рабово 161 134 3 24 

с. Светослав 114 100 9 5 
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с. Силен 145 114 2 29 

с. Стамболово 655 443 34 178 

с. Трънково 372 182 6 184 

с. Царева Поляна 350 231 1 118 

Общо 6439 4844 259 1336 

     

2015 година 

с. Балкан 221 186 10 25 

с. Бял Кладенец 73 67 6 0 

с. Воденици 88 71 5 12 

с. Войводенец 105 87 9 9 

с. Гледка 265 214 22 29 

с. Голобрадово 70 35 3 32 

с. Голям Извор 370 327 11 32 

с. Долно Ботево 387 237 31 119 

с. Долно Поле 84 75 7 2 

с. Долно Черковище 229 193 9 27 

с. Жълти Бряг 692 514 20 158 

с. Зимновица 274 216 11 47 

с. Кладенец 72 47 3 22 

с. Кралево 172 135 7 30 

с. Лясковица 344 273 12 59 

с. Маджари 182 150 19 13 

с. Малък Извор 364 285 20 59 

с. Поповец 321 275 1 45 

с. Пчелари 213 197 8 8 

с. Пътниково 80 52 4 24 

с. Рабово 154 137 3 14 

с. Светослав 117 103 9 5 

с. Силен 140 110 2 28 

с. Стамболово 652 448 31 173 

с. Трънково 350 169 6 175 

с. Царева Поляна 359 235 2 122 

Общо 6378 4838 271 1269 

     

2016 година 

с. Балкан 226 189 12 25 

с. Бял Кладенец 73 67 6 0 

с. Воденици 90 73 5 12 

с. Войводенец 108 89 10 9 

с. Гледка 274 220 26 28 

с. Голобрадово 68 35 3 30 

с. Голям Извор 371 328 12 31 

с. Долно Ботево 383 235 31 117 

с. Долно Поле 81 72 7 2 

с. Долно Черковище 231 196 9 26 

с. Жълти Бряг 692 509 21 162 

с. Зимновица 272 218 13 41 
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с. Кладенец 70 47 3 20 

с. Кралево 171 132 8 31 

с. Лясковица 343 272 12 59 

с. Маджари 191 150 19 22 

с. Малък Извор 369 291 21 57 

с. Поповец 318 270 2 46 

с. Пчелари 216 198 9 9 

с. Пътниково 76 48 4 24 

с. Рабово 156 140 3 13 

с. Светослав 117 100 12 5 

с. Силен 142 111 2 29 

с. Стамболово 658 452 31 175 

с. Трънково 337 154 6 177 

с. Царева Поляна 354 233 3 118 

Общо 6387 4829 290 1268 

     

2017 година 

с. Балкан 227 189 13 25 

с. Бял Кладенец 66 62 3 1 

с. Воденици 89 71 5 13 

с. Войводенец 115 96 8 11 

с. Гледка 286 240 19 27 

с. Голобрадово 48 34 0 14 

с. Голям Извор 391 351 12 28 

с. Долно Ботево 384 254 28 102 

с. Долно Поле 77 72 4 1 

с. Долно Черковище 233 207 7 19 

с. Жълти Бряг 689 511 21 157 

с. Зимновица 262 216 14 32 

с. Кладенец 68 46 2 20 

с. Кралево 173 131 10 32 

с. Лясковица 352 289 12 51 

с. Маджари 186 153 13 20 

с. Малък Извор 387 312 19 56 

с. Поповец 289 251 2 36 

с. Пчелари 223 206 8 9 

с. Пътниково 76 47 4 25 

с. Рабово 155 146 3 6 

с. Светослав 117 104 8 5 

с. Силен 161 127 2 32 

с. Стамболово 679 491 29 159 

с. Трънково 326 155 7 164 

с. Царева Поляна 352 240 2 110 

Общо 6411 5001 255 1155 

Източник: Община Стамболово 
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VII. 4. 2. Полова и Възрастова структура 
 

 

Населението на община Стамболово се разпределя между 26 населени места. Община 

Стамболово е изцяло селска община и всички населени места на нейната територия са 

села. 

Таблица 4. Население по населени места в общината. 

№ Община Стамболово – 

Населени места 

Общо № Община Стамболово – 

Населени места 

Общо 

 Община Стамболово 5934    

1. с. Балкан 210 14. с. Кралево 184 

2. с. Бял кладенец 79 15. с. Лясковец 275 

3. с. Воденици 78 16. с. Маджари 182 

4. с. Войводенец 64 17. с. Малък извор 383 

5. с. Гледка 254 18. с. Поповец 291 

6. с. Голобрадово 42 19. с. Пчелари 204 

7. с. Голям извор 389 20. с. Пътниково 53 

8. с. Долно Ботево 316 21. с. Рабово 160 

9. с. Долно поле 78 22. с. Светослав 116 

10. с. Долно Черковище 215 23. с. Силен 150 

11. с. Жълти бряг 630 24. с. Стамболово 643 

12. с. Зимовина 237 25. с. Тънково 281 

13. с. Кладенец 66 26. с. Царева поляна 354 

Източник: НСИ преброяване 01.02.2011 г. 

Особено обезлюдени са селата: Голобрадово, Пътниково, Кладенец, Войводенец, 

Долно поле, Воденци и Бял кладенец. Стамболово е с най-голям брой население, 

следвано от с. Жълти бряг и с. Голям извор. 

Динамиката на населението по пол и години се вижда от следващата таблица. 

Таблица 5. Динамика на населението на община Стамболово за периода 2012 – 2016 г. 

Години Общо 

Всичко Мъже Жени 

2012 5930 2988 2942 

2013 5856 2956 2900 

2014 5922 2975 2947 

2015 5821 2934 2887 

2016 5805 2912 2893 

Източник: Община Стамболово 

 

Интересен е фактът, че през 2012 г. абсолютният брой на мъжете надхвърля този на 

жените. Най-голям е относителният дял на мъжете спрямо жените във възрастта 30 - 44 
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години. Този факт е обратен на тенденцията в област Хасково, където жените са 125 928 

(51,1 %), а мъжете са 120 310 души (48,9 %), или на 1000 мъже се падат 1 047 жени. 

 

Таблица 6. Възрастова структура на населението под, във и над трудоспособна възраст 

2012 година Общо В т.ч. в градовете 

Общини             

Възрастови категории всичко мъже жени всичко мъже жени 

              

              

Димитровград      52206 25445 26761 39422 19211 20211 

  Под трудоспособна възраст 6404 3342 3062 5099 2663 2436 

  В трудоспособна възраст 31321 16837 14484 25237 13342 11895 

  Над трудоспособна възраст 14481 5266 9215 9086 3206 5880 

Ивайловград       6240 3100 3140 3633 1816 1817 

  Под трудоспособна възраст 727 352 375 384 192 192 

  В трудоспособна възраст 3696 2044 1652 2352 1278 1074 

  Над трудоспособна възраст 1817 704 1113 897 346 551 

Любимец           9964 4948 5016 7526 3754 3772 

  Под трудоспособна възраст 1638 843 795 1337 683 654 

  В трудоспособна възраст 5564 3027 2537 4550 2426 2124 

  Над трудоспособна възраст 2762 1078 1684 1639 645 994 

Маджарово         1772 904 868 624 321 303 

  Под трудоспособна възраст 152 74 78 59 29 30 

  В трудоспособна възраст 1014 581 433 394 223 171 

  Над трудоспособна възраст 606 249 357 171 69 102 

Минерални бани    5906 2987 2919 - - - 

  Под трудоспособна възраст 717 374 343 - - - 

  В трудоспособна възраст 3637 1995 1642 - - - 

  Над трудоспособна възраст 1552 618 934 - - - 

Свиленград        22816 11211 11605 18088 8896 9192 

  Под трудоспособна възраст 3194 1654 1540 2697 1414 1283 

  В трудоспособна възраст 14109 7452 6657 12003 6246 5757 

  Над трудоспособна възраст 5513 2105 3408 3388 1236 2152 

Симеоновград      8560 4204 4356 6626 3273 3353 

  Под трудоспособна възраст 1623 781 842 1380 656 724 

  В трудоспособна възраст 4782 2602 2180 3862 2101 1761 

  Над трудоспособна възраст 2155 821 1334 1384 516 868 

Тополовград       11109 5522 5587 5382 2680 2702 

  Под трудоспособна възраст 1284 644 640 689 348 341 

  В трудоспособна възраст 6024 3391 2633 3310 1802 1508 

  Над трудоспособна възраст 3801 1487 2314 1383 530 853 
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Харманли          24385 12054 12331 18260 8966 9294 

  Под трудоспособна възраст 3620 1874 1746 2882 1503 1379 

  В трудоспособна възраст 14532 7723 6809 11565 6047 5518 

  Над трудоспособна възраст 6233 2457 3776 3813 1416 2397 

Хасково           92788 44702 48086 75334 36085 39249 

  Под трудоспособна възраст 14233 7217 7016 11755 5954 5801 

  В трудоспособна възраст 57842 29920 27922 48171 24593 23578 

  Над трудоспособна възраст 20713 7565 13148 15408 5538 9870 

       

2013 година Общо В т.ч. в градовете 

Димитровград      51531 25125 26406 38983 18995 19988 

  Под трудоспособна възраст 6459 3354 3105 5154 2681 2473 

  В трудоспособна възраст 30839 16600 14239 24808 13138 11670 

  Над трудоспособна възраст 14233 5171 9062 9021 3176 5845 

Ивайловград       6131 3046 3085 3584 1791 1793 

  Под трудоспособна възраст 720 347 373 379 187 192 

  В трудоспособна възраст 3612 1995 1617 2300 1251 1049 

  Над трудоспособна възраст 1799 704 1095 905 353 552 

Любимец           9879 4926 4953 7436 3715 3721 

  Под трудоспособна възраст 1636 847 789 1322 676 646 

  В трудоспособна възраст 5541 3026 2515 4490 2396 2094 

  Над трудоспособна възраст 2702 1053 1649 1624 643 981 

Маджарово         1734 881 853 618 312 306 

  Под трудоспособна възраст 157 77 80 61 28 33 

  В трудоспособна възраст 979 564 415 381 215 166 

  Над трудоспособна възраст 598 240 358 176 69 107 

Минерални бани    5891 2976 2915 - - - 

  Под трудоспособна възраст 713 369 344 - - - 

  В трудоспособна възраст 3671 2019 1652 - - - 

  Над трудоспособна възраст 1507 588 919 - - - 

Свиленград        22774 11209 11565 18064 8895 9169 

  Под трудоспособна възраст 3258 1689 1569 2734 1438 1296 

  В трудоспособна възраст 14040 7419 6621 11914 6205 5709 

  Над трудоспособна възраст 5476 2101 3375 3416 1252 2164 

Симеоновград      8394 4126 4268 6526 3227 3299 

  Под трудоспособна възраст 1606 774 832 1365 654 711 

  В трудоспособна възраст 4689 2556 2133 3807 2071 1736 

  Над трудоспособна възраст 2099 796 1303 1354 502 852 

Тополовград       10831 5363 5468 5287 2622 2665 

  Под трудоспособна възраст 1250 611 639 676 329 347 

  В трудоспособна възраст 5875 3314 2561 3253 1777 1476 

  Над трудоспособна възраст 3706 1438 2268 1358 516 842 

Харманли          24201 11956 12245 18147 8906 9241 
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  Под трудоспособна възраст 3693 1923 1770 2914 1534 1380 

  В трудоспособна възраст 14342 7625 6717 11403 5957 5446 

  Над трудоспособна възраст 6166 2408 3758 3830 1415 2415 

Хасково           92090 44355 47735 74826 35840 38986 

  Под трудоспособна възраст 14272 7249 7023 11748 5972 5776 

  В трудоспособна възраст 57161 29569 27592 47618 24318 23300 

  Над трудоспособна възраст 20657 7537 13120 15460 5550 9910 

       

2014 година Общо В т.ч. в градовете 

Димитровград      50655 24614 26041 38315 18593 19722 

  Под трудоспособна възраст 6500 3358 3142 5163 2675 2488 

  В трудоспособна възраст 29837 16066 13771 23931 12675 11256 

  Над трудоспособна възраст 14318 5190 9128 9221 3243 5978 

Ивайловград       6006 2988 3018 3504 1746 1758 

  Под трудоспособна възраст 712 344 368 361 177 184 

  В трудоспособна възраст 3488 1936 1552 2226 1211 1015 

  Над трудоспособна възраст 1806 708 1098 917 358 559 

Любимец           9744 4856 4888 7331 3642 3689 

  Под трудоспособна възраст 1639 847 792 1314 666 648 

  В трудоспособна възраст 5447 2968 2479 4391 2333 2058 

  Над трудоспособна възраст 2658 1041 1617 1626 643 983 

Маджарово         1759 894 865 618 309 309 

  Под трудоспособна възраст 158 78 80 60 29 31 

  В трудоспособна възраст 997 573 424 373 210 163 

  Над трудоспособна възраст 604 243 361 185 70 115 

Минерални бани    6168 3143 3025 - - - 

  Под трудоспособна възраст 714 376 338 - - - 

  В трудоспособна възраст 3894 2142 1752 - - - 

  Над трудоспособна възраст 1560 625 935 - - - 

Свиленград        22798 11286 11512 18135 8986 9149 

  Под трудоспособна възраст 3344 1737 1607 2828 1487 1341 

  В трудоспособна възраст 13958 7417 6541 11838 6200 5638 

  Над трудоспособна възраст 5496 2132 3364 3469 1299 2170 

Симеоновград      8188 4029 4159 6370 3158 3212 

  Под трудоспособна възраст 1601 781 820 1365 664 701 

  В трудоспособна възраст 4517 2464 2053 3644 1988 1656 

  Над трудоспособна възраст 2070 784 1286 1361 506 855 

Тополовград       10572 5247 5325 5181 2563 2618 

  Под трудоспособна възраст 1236 609 627 661 322 339 

  В трудоспособна възраст 5672 3202 2470 3133 1705 1428 

  Над трудоспособна възраст 3664 1436 2228 1387 536 851 

Харманли          24912 12462 12450 18986 9472 9514 

  Под трудоспособна възраст 4038 2113 1925 3246 1718 1528 
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  В трудоспособна възраст 14764 7970 6794 11884 6333 5551 

  Над трудоспособна възраст 6110 2379 3731 3856 1421 2435 

Хасково           90940 43719 47221 73819 35291 38528 

  Под трудоспособна възраст 14280 7222 7058 11723 5936 5787 

  В трудоспособна възраст 55745 28833 26912 46331 23660 22671 

  Над трудоспособна възраст 20915 7664 13251 15765 5695 10070 

       

       

2015 година Общо В т.ч. в градовете 

Димитровград      49846 24223 25623 37064 17936 19128 

  Под трудоспособна възраст 6582 3449 3133 5098 2660 2438 

  В трудоспособна възраст 28996 15608 13388 22736 12034 10702 

  Над трудоспособна възраст 14268 5166 9102 9230 3242 5988 

Ивайловград       6123 3064 3059 3469 1734 1735 

  Под трудоспособна възраст 760 369 391 366 183 183 

  В трудоспособна възраст 3552 1964 1588 2181 1175 1006 

  Над трудоспособна възраст 1811 731 1080 922 376 546 

Любимец           9589 4782 4807 7159 3557 3602 

  Под трудоспособна възраст 1608 839 769 1263 644 619 

  В трудоспособна възраст 5365 2910 2455 4264 2259 2005 

  Над трудоспособна възраст 2616 1033 1583 1632 654 978 

Маджарово         1744 886 858 601 299 302 

  Под трудоспособна възраст 168 81 87 61 30 31 

  В трудоспособна възраст 974 563 411 346 197 149 

  Над трудоспособна възраст 602 242 360 194 72 122 

Минерални бани    6413 3273 3140 - - - 

  Под трудоспособна възраст 735 379 356 - - - 

  В трудоспособна възраст 4054 2249 1805 - - - 

  Над трудоспособна възраст 1624 645 979 - - - 

Свиленград        22452 11112 11340 17882 8849 9033 

  Под трудоспособна възраст 3306 1707 1599 2793 1466 1327 

  В трудоспособна възраст 13689 7286 6403 11587 6058 5529 

  Над трудоспособна възраст 5457 2119 3338 3502 1325 2177 

Симеоновград      8088 3969 4119 6255 3079 3176 

  Под трудоспособна възраст 1572 755 817 1347 648 699 

  В трудоспособна възраст 4478 2452 2026 3560 1934 1626 

  Над трудоспособна възраст 2038 762 1276 1348 497 851 

Тополовград       10625 5308 5317 5088 2521 2567 

  Под трудоспособна възраст 1244 603 641 639 314 325 

  В трудоспособна възраст 5787 3281 2506 3063 1668 1395 

  Над трудоспособна възраст 3594 1424 2170 1386 539 847 

Харманли          26340 13332 13008 20413 10337 10076 

  Под трудоспособна възраст 4604 2422 2182 3810 2013 1797 
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  В трудоспособна възраст 15649 8532 7117 12710 6882 5828 

  Над трудоспособна възраст 6087 2378 3709 3893 1442 2451 

Хасково           89342 42896 46446 72336 34536 37800 

  Под трудоспособна възраст 14001 7114 6887 11478 5847 5631 

  В трудоспособна възраст 54255 28065 26190 44883 22910 21973 

  Над трудоспособна възраст 21086 7717 13369 15975 5779 10196 

       

2016 година Общо В т.ч. в градовете 

Димитровград      49061 23765 25296 36615 17657 18958 

  Под трудоспособна възраст 6551 3396 3155 5078 2625 2453 

  В трудоспособна възраст 28332 15250 13082 22223 11754 10469 

  Над трудоспособна възраст 14178 5119 9059 9314 3278 6036 

Ивайловград       6012 3022 2990 3385 1698 1687 

  Под трудоспособна възраст 742 368 374 346 174 172 

  В трудоспособна възраст 3472 1933 1539 2112 1151 961 

  Над трудоспособна възраст 1798 721 1077 927 373 554 

Любимец           9448 4710 4738 7071 3516 3555 

  Под трудоспособна възраст 1597 825 772 1250 637 613 

  В трудоспособна възраст 5258 2861 2397 4181 2219 1962 

  Над трудоспособна възраст 2593 1024 1569 1640 660 980 

Маджарово         1725 881 844 587 295 292 

  Под трудоспособна възраст 172 80 92 62 30 32 

  В трудоспособна възраст 950 559 391 334 193 141 

  Над трудоспособна възраст 603 242 361 191 72 119 

Минерални бани    6292 3205 3087 - - - 

  Под трудоспособна възраст 742 380 362 - - - 

  В трудоспособна възраст 3922 2180 1742 - - - 

  Над трудоспособна възраст 1628 645 983 - - - 

Свиленград        22234 10988 11246 17754 8778 8976 

  Под трудоспособна възраст 3344 1713 1631 2821 1464 1357 

  В трудоспособна възраст 13488 7190 6298 11388 5971 5417 

  Над трудоспособна възраст 5402 2085 3317 3545 1343 2202 

Симеоновград      8003 3927 4076 6226 3062 3164 

  Под трудоспособна възраст 1612 785 827 1389 678 711 

  В трудоспособна възраст 4425 2402 2023 3521 1895 1626 

  Над трудоспособна възраст 1966 740 1226 1316 489 827 

Тополовград       10357 5142 5215 4986 2442 2544 

  Под трудоспособна възраст 1232 591 641 618 296 322 

  В трудоспособна възраст 5591 3151 2440 2979 1607 1372 

  Над трудоспособна възраст 3534 1400 2134 1389 539 850 

Харманли          26007 13162 12845 20216 10230 9986 

  Под трудоспособна възраст 4521 2369 2152 3717 1952 1765 

  В трудоспособна възраст 15452 8444 7008 12567 6817 5750 
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  Над трудоспособна възраст 6034 2349 3685 3932 1461 2471 

Хасково           88471 42437 46034 71686 34189 37497 

  Под трудоспособна възраст 13890 7074 6816 11372 5804 5568 

  В трудоспособна възраст 53491 27668 25823 44222 22572 21650 

  Над трудоспособна възраст 21090 7695 13395 16092 5813 10279 

Източник: Община Стамболово 

 

Таблица 7. Разпределение на населението на община Стамболово по пол и по възраст 

Възраст Общо Мъже Жени Възраст Общо Мъже Жени 

Общо 5934 2970 2964 35-39 403 248 155 

0-4 264 129 135 40-44 386 211 175 

5-9 266 136 130 45-49 398 210 188 

10-14 262 128 134 50-54 388 201 187 

15-19 345 175 170 55-59 380 183 197 

20-24 351 180 171 60-64 394 175 219 

25-29 381 195 186 65-69 374 166 208 

30-34 413 233 180 70 и 

нагоре 

929 400 529 

Източник: Данни от ТСБ Хасково и се отнасят към 31.12 на всяка календарна година. 

По отношение на възрастовата структура на населението в община Стамболово се 

потвърждават неблагоприятните тенденции в демографското развитие, характерни за 

страната като цяло. Налице е продължаващ процес на застаряване на населението, който 

се изразява в намаляване на абсолютния брой и относителния дял на населението под 15 

години и увеличаване на броя и дела на населението на 65 и повече години. Възрастното 

население на 65 и повече години е с по-лоши стойности от средните за страната. 

Параметрите на възпроизводството на населението се определят от развитието на 

основните демографски процеси - естествен (раждаемост и смъртност) и механичен 

(изселени и заселени) прираст. 

Данните показват, че средногодишния темп на увеличаване на населението се дължи 

основно на положителния механичен прираст през годините. Единствената година с 

отрицателен механичен прираст е 2010 г., когато механичния прираст е -20. На практика 

населението на община Стамболово за периода 2004-2012 г. е с постоянен отрицателен 

естествен прираст, който варира от -61 през 2007 г. до -27 през 2009 г. 

В община Стамболово голяма част от трудово заетите губят работните си места, 

работи се на непълен работен ден, намалява заплащането и се увеличава безработицата 

сред всички възрастови групи, но най-вече сред младежите. Точно това са и основните 

причини, поради които много лица решават да търсят трудова реализация извън 
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общината, като се ориентират към по-големите градове или към работа в чужбина, най-

вече в Р. Турция. 

 

 

VII. 4. 3. Население в трудоспособна възраст 
  

 

Възрастова структура. За община Стамболово, както и за областта, е налице процес на 

демографско остаряване, който се изразява в намаляване на абсолютния брой и 

относителния дял на населението под 15 години и увеличаване на дела на населението 

на 65 и повече години. Информация за трудоспособността в общината в Таблица 8. 

Таблица 8. Население в под трудоспособна, трудоспособна и над трудоспособна 

възраст 

 Общо Под трудоспособна 

възраст 

В трудоспособна 

възраст 

Над трудоспособна 

възраст 

Общо 5927 852 3512 1563 

Мъже 2986 429 1929 628 

Жени 2941 423 1583 935 

Източник: Данни от ТСБ Хасково 

Данните от преброяването на населението през 2011 г. показват, че се запазва 

тенденцията към намаляване на населението във възрастовата група от 7 до 14 г., главно 

поради ниската раждаемост. Същата тенденция е налице и за възрастовите групи от 15 

до 19 г. и от 20 до 29 г. 

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез 

коефициент а на демографско заместване, който показва съотношението между броя на 

влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна 

възраст (60 - 64 г.). Към 01.02.2011 г. общо за област Хасково това съотношение е 71 % 

и е сходно с това за страната 70,0 %. А община Стамболово е с най-благоприятно 

съотношение - 88%, което е над средното за областта. 

Общият коефициент на възрастова зависимост към 01.02.2011 г. за община 

Стамболово е 54,6%, тоест на 100 лица във възрастовата група 15 - 64 навършени години 

се падат около 54,5 лица под 15 г. и над 65 г., докато за областта коефициентът на 

възрастовата зависимост е 49,3 %. 
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VII. 4. 4. Етническа структура 
 

 

Етническа структура на населението. В община Стамболово най-многобройната 

етническа общност е турската, която наброява общо 3931 човека. Следва я българската 

етническа група наброяваща 1320 човека. Ромската етническа група е само 474 човека, 9 

са посочили друга етническа група, а 8 не са се самоопределили. 

 

Таблица 9. Разпределение на населението в община Стамболово по етническа 

принадлежност 

Етническа 

група 

Общо Етническа група по връзка 

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 и 

повече 

Общо за 

община 

Стамболово 

5934 530 607 732 816 784 768 768 929 

В т.ч. 

отговорили 
5742 488 585 711 779 771 746 750 912 

Българска 1320 43 68 59 94 106 158 300 492 

Турска 3931 365 429 555 614 595 538 425 410 

Ромска 474 76 87 97 70 66 49 21 8 

Друга 9 - 1 - - 4 1 2 1 

Не се 

самоопределят 
8 4 - - 1 - - 2 1 

Източник: Община Стамболово 

 

Изследването на етническата структура е полезно, тъй като на тази основа анализът 

може да се разшири и като се включат признаците „грамотност", „завършено 

образование", „икономическа активност" и т.н. В образователната структура на 

населението от община Стамболово не се наблюдават съществени различия в зависимост 

от етническата принадлежност. 

 

VII. 4. 5. Образователна структура 
 

 

По отношение на образователната структура, една от водещите цели на 

общоевропейската стратегия „Европа 2020" е подобряване на образователното равнище 

на населението, по-специално намаляване на дела на преждевременно напусналите 

училище и увеличаване на дела на населението с висше или еквивалентно на висше 

образование. 
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Таблица 10. Данни от различните преброявания за степаната на завършено 

образование на населението в община Стамболово 

Община 

Стамболово/ 

години 

Общо Степен на завършено образование Негра

мотни 

Никог

а не 

посещ

авали 

учили

ще 

Дете Непо

казал

и 
висше полув

исше 

средно основно начално незавър

шено 

начално 

1985 10476 43 153 886 4039 3367 1988 - - - - 

1992 7005 57 93 915 2793 1798 619 730 - - - 

2001 5492 40 104 883 2392 1172 400 476 - 8 17 

2011 5579 133 99 1351 2494 844 384 - 266 8 - 

Източник: НСИ, данни от преброяването 

 

От данните се вижда, че през последните 28 години въпреки намалелия брой 

население, хората с висше и средно образование се увеличават. Намаляват тези с 

полувисше образование, което се дължи до голяма степен и на смяната на 

образователните степени. Намаляват и тези, които имат незавършено начално, начално 

и основно образование. Данните показват, че през изтеклите години образователната 

структура се е подобрила значително. Проблем са регистрираните през 2011 г. 266 

човека, които никога не са посещавали училище. 

 

Таблица 11. Данни за населението по възраст и образование от преброяването на 

01.02.2011 г. 

Община 

Стамболово/ 

години 

Общо Степен на завършено образование Никога не 

посещавали 

училище 

Дете 

висше средно основно начално незавършено 

начално 

Общо: 5579 232 1266 2579 844 384 266 8 

7-14 437 - - 33 156 239 - 8 

15-19 345 - 34 265 35 - - - 

20-29 732 33 285 331 53 15 15 - 

30-39 816 36 228 462 56 17 17 - 

40-49 784 28 258 427 49 - - - 

50-59 768 30 195 443 69 14 17 - 

60-69 768 46 162 345 153 28 34 - 

70 и повече 929 929 59 104 273 59 161 - 

Източник: НСИ, данни от преброяването 

 

Във възрастовата структура най-голям е броят на висшистите (46) на възраст между 

60 и 69 г., т.е. това е групата специалисти, която излиза от трудовия пазар. На нейно 

място идва малко по-голяма група от 69 специалисти, която е на възраст между 20 и 39 
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години, т.е. излизащите от трудова активност специалисти се заместват от млади 

специалисти, които ги надвишават по брой. Голяма е и групата на завършилите средно 

образование младежи, което показва един добър темп на подобряване  на  

образователната  структура.   Безпокойство  поражда  броят  на незавършилите начално 

училище и на тези, които никога не са посещавалите училище, които в групата на 20 - 39 

годишните са 32 човека. 

Таблица 12. Данни по степен на завършено образование към 2017 година. 

Населено 

място 

Общо Степен на завършено образование никога не 

посещавали 

училище 

дете 

висше средно основно начално незавършено 

начално 

Стамболово  5934 232 1266 2579 844 388 266 359 

с. Балкан 210 5 23 110 38 13 4 17 

с. Бял 
кладенец 79 2 9 30 19 12 3 4 

с. Воденци 78 - 10 45 6 4 7 6 

с. 
Войводенец 64 1 23 21 4 5 1 9 

с. Гледка 254 12 57 117 18 22 7 21 

с. 
Голобрадово 42 - 4 27 1 3 6 1 

с. Голям 
извор 389 6 36 183 74 30 29 31 

с. Долно 
Ботево 316 14 68 167 43 6 3 15 

с. Долно 
поле 78 - 18 37 11 7 1 4 

с. Долно 
Черковище 215 4 56 64 21 48 12 10 

с. Жълти 
бряг 630 29 167 247 89 45 17 36 

с. Зимовина 237 5 51 97 41 13 16 14 

с. Кладенец 66 2 13 22 16 3 5 5 

с. Кралево 184 10 39 73 33 13 6 10 

с. Лясковец 275 6 39 141 37 17 19 16 

с. Маджари 182 1 35 88 30 4 16 8 

с. Малък 
извор 383 9 69 203 35 25 8 34 

с. Поповец 291 12 59 141 31 14 17 17 

с. Пчелари 204 12 29 97 43 4 13 6 

с. Пътниково 53 1 7 31 1 7 2 4 

с. Рабово 160 3 32 84 8 3 21 9 

с. Светослав 116 - 11 54 32 5 6 8 

с. Силен 150 7 33 50 28 11 16 5 

с. 
Стамболово 643 45 175 221 80 48 21 53 

с. Тънково 281 11 75 125 57 9 2 2 
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с. Царева 
поляна 354 35 128 104 48 17 8 14 

Източник: Община Стамболово 

В общината най-големия дял се състои от хора с основно образование. 

 

VII. 4. 6. Възпроизводствен процес 
 

   

Таблица 13. Естествено движение на населението пол за Община Стамболово 

 Година Живородени  Умрели Естествен прираст 

 всичко момчета момичета всичко мъже жени всичко мъже жени 

2012 56 33 23 111 58 53 -55 -25 -30 

2013 51 28 23 96 51 45 -45 -23 -22 

2014 51 24 27 105 65 40 -54 -41 -13 

2015 57 30 27 115 55 60 -58 -25 -33 

2016 55 31 24 99 54 45 -44 -23 -21 

Източник: Община Стамболово 

 

В община Стамболово през 2012 г. са родени 56 деца, т.е. коефициентът на 

раждаемост е 10%, докато за областта този показател е 9,0 %, което показва че 

раждаемостта е сравнително добър показател в сравнение със съседните общини.  

При семейното положение се регистрира влиянието на кризата и на общите тенденции 

в обществото, т.е. увеличава се съжителството без брак. 

Таблица 14. Население по юридическо семейно положение и възраст 

Юридическо 

семейно положение 

Общо Възраст (в навършени години) 

под 16 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 и 

повече 

Общо: 5934 862 275 732 816 784 768 768 929 

Неженен/неомъжена 2154 862 265 509 304 131 40 21 22 

Женен/омъжена 2980 - 9 217 480 590 628 587 469 

Вдовец/вдовица 672 - - - 8 25 64 143 431 

Разведен/разведена 128 - - - 24 38 36 17 7 

Източник: НСИ, данни от преброяването 

 

От анализа става ясно, че ранните бракове не са проблем. Увеличава се делът на 

неженените във възрастовата граница между 40 и 49 години. Освен това се увеличава и 

делът на съжителстващите без брак, като се намалява броят на сключените бракове. 
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Таблица 15. Население по фактическо юридическо семейно положение 

Юридическо 

семейно положение 

Общо Възраст (в навършени години) 

не в брак, не в 

съжителство 

в брак в съжителство без 

брак 

Общо: 5934 2501 2939 494 

Неженен/неомъжена 2154 1736 - 418 

Женен/омъжена 2980 17 2939 24 

Вдовец/вдовица 672 649 - 23 

Разведен/разведена 128 99 - 20 

Източник: Община Стамболово 

 

 

VII. 4. 7. Механично движение на населението 
 

 

Механичния прираст е непостоянен с отрицателни и положителни стойности, като 

преобладава положителния в лека степен.  

 

Таблица 16. Заселени и изселени, механичен прираст за Община Стамболово 

 Година Заселени Изселени Механичен прираст 

 всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

2012 83 39 44 69 27 42 14 12 2 

2013 65 29 36 94 38 56 -29 -9 -20 

2014 192 100 92 72 40 32 120 60 60 

2015 129 66 63 172 82 90 -43 -16 -27 

2016 132 51 81 104 50 54 28 1 27 

Източник: Община Стамболово 

 

VII. 5. ИКОНОМИКА И ЗАЕТОСТ  
 

 

VII. 5. 1. Регионални характеристики 
 

 

 

Какви са предприятията в общината и какъв е броя на заетите в МСП, може да се 

проследи от следващата таблица. 
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Таблица 17. Нефинансовите предприятия за 2010 г. и 2011 по групи предприятия 

според броя на заетите. 

Област/ Община 

Групи предприятия за 2010 

г. 

Предприятия 

Брой 

Област/ Община 

Групи предприятия за 2011 

г. 

Предприятия 

Брой 

Общо за Община Стамболово 141 Общо за Община 

Стамболово 

145 

Микро до 9 заети 131 Микро до 9 заети 136 

Малки от 10 до 49 8 Малки от 10 до 49 7 

Средни от 50 до 249 * Средни от 50 до 249 * 

Източник: ТСБ-Хасково 

 

От данните се вижда, че броят на предприятията леко се е повишил от 141 на 145. 

Повишението е за сметка на микропредприятията с минимален брой заетост до 9 човека. 

Докато малките предприятия са намалели с 1 брой (от 8 на 7). 

В някои икономически дейности се наблюдава процес на намаляване на наетите лица, 

който е породен от намаляването на производството и съкращаването на работни места. 

В обществения сектор също намалява броят на наетите лица, основно в държавната 

администрация, здравеопазването и др. Анализът на динамиката на наетите лица по 

отделни икономически дейности е трудно да бъде направен детайлно, тъй като общината 

е малка и данните за фирмите, когато са по-малко от 3, не се предоставят от НСИ. 

В таблиците става ясно, че най-сериозен ръст новопоявили се предприятия се 

отбелязват в икономическата дейност селско, горско и рибно стопанство, където броят 

на предприятията от 23 през 2010 г. е нараснал на 33 през 2011 г. Предприятията в 

преработващата промишленост са се увеличили от 12 на 15 броя. А в хуманното 

здравеопазване от 4 на 5. 

Намаляване се отбелязва в дейностите: производство и разпределение на електрическа 

и топлинна енергия и на газообразни горива, където предприятията намаляват от 24 на 

18 броя, в търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети предприятията намаляват 

от 58 на 43 броя, а в транспорта, складирането и пощите предприятията намаляват от 8 

на 5 броя. 

Таблица 18. Нефинансовите предприятия за 2010 г. по икономически дейности за 

община Стамболово 

Икономически дейности 2010 г. Предприятия 

Брой 

  

Общо за Община Стамболово 141 

A Селско, горско и рибно стопанство 23 
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B Добивна промишленост * 

C Преработваща промишленост 12 

D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и 

на газообразни горива 

24 

E Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и 

възстановяване 

* 

F Строителство 3 

G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 48 

H Транспорт, складиране и пощи 8 

I Хотелиерство и ресторантьорство 12 

L Операции с недвижими имоти 3 

N Административни и спомагателни дейности * 

Q Хуманно здравеопазване и социална работа 4 

R Култура, спорт и развлечения * 

 

Таблица 19. Нефинансовите предприятия за 2011 г. по икономически дейности за 

община Стамболово 

Икономически дейности 2010 г. Предприятия 

Брой 

 145 

Общо за Община Стамболово 33 

A Селско, горско и рибно стопанство * 

B Добивна промишленост 15 

C Преработваща промишленост 18 

D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и 

на газообразни горива 

* 

E Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и 

възстановяване 

3 

F Строителство 43 

G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 5 

H Транспорт, складиране и пощи 12 

I Хотелиерство и ресторантьорство 4 

L Операции с недвижими имоти * 

N Административни и спомагателни дейности 5 

Q Хуманно здравеопазване и социална работа * 

R Култура, спорт и развлечения * 

 

Безработни лица. Важна част от изследването на състоянието и тенденциите на пазара 

на труда е анализът на структурата на безработните лица по основните социално-

демографски признаци - пол, възраст, образование, професия и по местоживеене. 

Анализът на структурите и тяхната динамика е в основата на разработването на програми 

и мерки за намаляване на безработицата, за преквалификация, за адаптиране към 

икономическата среда и за въздействие върху социалните процеси. 

Равнището на безработицата в региона през юли 2013 г. в Хасковска област е 12,3%, 

а регистрираните без работа са 12 824 човека. В Стамболово безработицата е 20%, а най-

ниска е тя в Хасково - 9,8%. С най-висока безработица е община Симеоновград - 25,5%. 
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Безработните млади хора до 29 години са 82 човека от всичко 453 за месец юли, което 

прави 18,1%. Трайно безработните са 188 човека или 41,5%. Което говори, че трайно 

безработните в общината са доста сериозен проблем. 

 

Таблица 20. Средногодишно равнище на безработица – (2007-2011 г.) (%) – Областна 

стратегия - Хасково 

Статистически район, 

област, общини 

Средногодишно равнище на безработица (%) 

2007 2008 2009 2010 2011 

България 7,75 6,31 7,59 9,47 9,67 

ЮЦР 8,80 7,17 8,64 10,37 10,93 

Хасково 8,78 7,19 8,08 9,37 9,99 

Димитровград 6,11 5,01 5,91 7,99 8,58 

Ивайловград 9,88 8,62 10,60 11,37 14,80 

Любимец 11,33 7,70 9,24 10,76 11,71 

Маджарово 16,99 17,19 15,01 15,04 19,82 

Минерални бани 9,50 8,74 7,78 7,94 8,51 

Свиленград 7,90 6,57 6,26 8,77 7,66 

Симеоновград 14,48 10,72 9,96 12,86 19,94 

Стамболово 14,61 12,30 11,22 13,68 13,96 

Тополовград 12,06 9,37 9,94 10,38 14,78 

Харманли 10,26 8,14 7,62 9,13 10,98 

Хасково 8,49 7,17 7,66 9,44 9,10 

Източник: Агенция по заетостта 

 

В сравнение с останалите общини от Област Хасково равнището на безработицата в 

Стамболово е значително по-висока от средната за областта през годините. С най-голям 

относителен дял на безработицата е община Маджарово, а през 2011 и 2012 тя е изместена от 

община Симеоновград. Стамболово влиза в групата на общините, които имат по-висок процент 

безработица от средния, каквито са: Свиленград, Тополовград и Ивайловград. 

Какво е равнището на безработицата в Област Хасково, как се разпределя тя по общини, 

може да се види от данните посочени в следващата карта. 
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Фигура 4. Равнище на безработица – средногодишно за 2011 г. Областна стратегия на 

развитие – Област Хасково 

 

Таблица 21. Средно месечен брой на регистрираните безработни в община 

Стамболово. 

Показатели 2008 г.  2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Средно месечен брой на регистрираните 

безработни 

292 283 324 325 387 

в т.ч.:      

- продължително безработни 139 85 98 115 133 

- жени 196 177 194 197 192 

По възраст:      

до 24 години 25 18 22 22 32 

от 24 до 29 години 24 22 21 25 28 

от 30 до 44 години 103 63 109 99 152 

от 45 до 49 години 35 34 39 37 42 

над 50 години 105 146 133 142 133 

По образование:      

висше 3 2 5 10 13 

средно 63 57 83 88 108 

в. т.ч. средно професионално 51 46 67 66 81 

основно и по-ниско 226 224 236 227 266 

По професионална квалификация      

специалисти 14 11 18 27 40 

с работническа специалност 40 41 56 55 67 

без специалност и професия 238 231 250 243 280 

Източник: Агенция по заетостта, Дирекция :Регионална служба по заетостта“ – 

Хасково, Дирекция „Бюро по труда“ - Хасково 
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Средномесечният брой на регистрираните безработни в община Стамболово се 

увеличава устойчиво през последните години, а делът на продължително безработните 

почти се е запазил. 

Данните показват, че икономическата криза трайно се е отразила на трудовия пазар. 

Особено засегнати са младите хора. Според цитираната информация става ясно, че най-

сериозно се е увеличил делът на безработните до 24 години и тези на възраст между 30 

и 44 години. 

Увеличил се е делът и на безработните квалифицирани кадри. Броят на безработните 

висшисти е нараснал от 3 през 2008 г. на 13 през 2012 г. Безработните среднисти, в т.ч. и 

средно професионално, са се увеличили от 114 на 347. Делът на безработните с основно 

и по-ниско образование, както и на тези без специалност и професия, се е запазил 

приблизително същия. Това се дължи на факта, че тази категория хора се занимава 

основно с производството на тютюн. 

Основната причина за високото равнище на безработица в общината е малкият брой 

работещи предприятия, ограниченият брой работни места, липсата на образовани 

специалисти с необходимата квалификация. 

За да се намали делът на безработните със средно и основно образование е 

необходимо да се търсят възможности за включването им в програми за повишаване на 

образователното равнище, за придобиване на специалности, които се търсят, и за които 

има обявени свободни работни места. В община Стамболово активната политика по 

заетостта се реализира чрез редица програми и мерки за осигуряване на временна заетост 

и обучение, финансирани със средства от националния бюджет. Значителна част от 

повишаващите професионалната си квалификация и придобиващи ключови 

компетенции безработни и заети лица са ангажирани по различни проекти на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси. 

 

 

VII. 5. 2. Земеделие 
 

 

 

Селското стопанство е важен отрасъл на българската икономика, тъй като осигурява 

продоволствената сигурност на населението, необходима за изхранването му, създава 

заетост и допринася за балансирано териториално развитие. Структурата на селското 

стопанство зависи от природо-климатичните условия, почвите и релефа на територията 

на областта и общината. 
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Селското стопанство в община Стамболово бележи известен подем през последните 

години. Налице е ръст както в областта на растениевъдството, така в областта на 

животновъдството. Тенденциите в животновъдството се различават за отделните видове 

животни. Изменението в броя на животните по видове се дължи главно на новите 

условия и възможностите, които предлага аграрната политика на страната, а също така и 

възможностите за подпомагане от Програмата за развитие на селските райони. 

Селскостопанското производство основно е съсредоточено в съществуващите 

кооперации и едноличните стопанства. Определящо в общината е отглеждането на 

тютюн, зърнено-фуражни култури, зеленчуци, овощни насаждения и др. За община 

Стамболово традиционно е овощарството. Отглеждането на тютюн все още е основен 

поминък за по-голямата част от населението в общината. 

Развитието на животновъдството, особено на говедовъдството е приоритет, 

произтичащ от особеното географско разположение на района. Наличието на 

многобройни пасища е предпоставка за развитието на животновъдството и отглеждането 

на говеда, овце и кози. На този етап в селското стопанство е изключително важно да се 

изградят конкурентни и стабилни стопански единици. 

 

 

VII. 5. 2. 1. Растениевъдство 
 

 

В община Стамболово площта на земеделската земя е 145 хил. дка селскостопански 

фонд, от които обработваема земеделска земя - 90 хил. дка. От територията на общината 

52% са земеделски земи, от които 62% са обработваеми. През последните години се 

забелязва тенденция за намаляване на дела на необработваемата земя. В момента около 

9 000 дка от обработваемата земя в община Стамболово се обработват от арендатори и 

наематели на земеделска земя. 

Селскостопанското производство в направление растениевъдство е насочено към 

отглеждането на зърнени култури, технически култури, зеленчуци, овощни насаждения 

и др. Показателите за реколтата от основните култури, отглеждани на територията на 

общината през 2011 г. (2012 г.) са следните: зърнени култури 5 000 т.; технически 

култури - 1 500 т.; тютюн - 120 000 т. и др. Земеделските производители в региона са над 

1500 и представляват 24 % от общото население, като 570 от тях са регистрирани в 

Общинска служба "Земеделие", а останалите са тютюнопроизводители. Годишното 
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производство е 1000 - 1100 тона на сух тютюн предимно сорт "Крумовград", отгледан на 

около 8000 дка обработваема земя. 

На територията на община Стамболово се отглеждат трайни насаждения, основно 

череши, вишни и орехи, площите с които се разпределят по следния начин: череши 670 

дка, вишни 150 дка, орехи 80 дка. Получената продукция от трайните насаждения се 

увеличава, тъй като овощните градини са млади. 

За развитието на земеделието в община Стамболово допринасят възможностите, 

предоставяни по линия на Общата селскостопанска политика на ЕС, в т. ч. и директните 

плащания от ДФ „Земеделие". За периода 2007-2010 г. на земеделските производители 

от община Стамболово са изплатени под формата на директни плащания 2 400 000 лв. 

Като второстепенна селскостопанска дейност е отглеждането на лозя. Общата площ 

на лозовите масиви е 8 236 дка. Регионът е прочут с лозовите си насаждения, 

концентрирани основно в землищата на селата Стамболово, Царева поляна, Поповец, 

Тънково и Малък извор. Тук се произвежда известното "Мерло от Стамболово". 

Добиваното грозде позволява да се поддържа винопроизводството в общината. 

Основните винени сортове, отглеждани в Стамболовска община, са традиционните за 

региона и тероара класически сортове - Каберне Совиньон и Мерло, както и Шардоне, 

Совиньон Блан и Мускат. Отглеждат се и специфични български сортове като Мавруд, 

Памид и Димят. В изпълнение на специалната програма на винарната за развитие на 

лозарството са засадени нови масиви. Предприемат се действия за подмладяване и 

увеличаване на насажденията от специфичната за региона Тамянка. 

Таблица 22. Сортовата структура на лозовите масиви съотнесени към сортовете в 

Област Хасково. 

Винен сорт дка % от сортовете на Хасковска 

област 

Димят 265 3% 

Каберне Совиньон 540 6% 

Каберне Фран 674 0,8% 

Мавруд 2 0,02% 

Мерло 6444 78% 

Мускат Отонел 41 0,5% 

Памид 325 4% 

Ризлинг 3 0,04% 

Ркацители 313 3,81% 

Рубин 33 0,41% 

Тамянка 200 2,4% 

 



81 

 

Гроздето се изкупува от винарните в региона. Бинарната в село Стамболово е 

специализирана в производството на висококачествени вина и ракии от червени и бели 

сортове грозде. Притежава уникална сбирка от колекционни и енотечни 

висококачествени вина. Вината Мерло от района на Стамболово и Сакар са 

международно известни и признати за най-типичните и стойностни образци на български 

вина Мерло в света. 

От десетилетия името на ВИНАРНА СТАМБОЛОВО традиционно се свързва с най-

добрите образци на българско вино Мерло. Това е винарна-образец с дългогодишен опит 

в производството на традиционни български вина. Винарната е собственост на Винпром 

Хасково, който продължава и днес традицията на древните траки, чрез производството 

на богатата гама висококачествени червени вина. Естествен продукт от съчетаването на 

благоприятните климатични условия и нарасналите технологични умения на местните 

винари с вековните традиции е създаването на вината Мерло с гарантирано и 

контролирано наименование за произход от Стамболово, Мерло с гарантирано и 

контролирано наименование за произход от Сакар и червени висококачествени вина от 

региона на Хасково и Стамболово от сортовете Каберне Совиньон и Мерло. 

През последните години Винарнска изба Стамболово обнови своята продукция на 

цялото портфолио, както като визия, така и като стил на вината, съобразявайки се с 

пазарите в Русия, Чехия и Полша. Предприятието присъства и на традиционните за 

България пазари като Белгия, Холандия, Дания, Англия, САЩ 

Въз основа на направения анализ на динамиката на площите с отделните култури, може да се 

направят следните изводи: 

 Наличната земеделска площ дава възможност за създаване на нови трайни 

насаждения. На територията на общината има възможност за отглеждане на 

зеленчуци и билки. С оглед високата безработица в общината, развитието на 

земеделието може да допринесе за решаването на проблемите със заетостта и 

осигуряването на доходи на населението. 

 В резултат на възможностите за усвояване на евросубсидии е възможно 

нарастване на интереса към намаляване процента на необработваните земи. 
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VII. 5. 2. 2. Животновъдство 
 

 

 

От развитието на животновъдството в областта в значителна степен зависи развитието 

на месо- и млекопреработвателната промишленост. Животновъдството в община 

Стамболово, а и в областта, е съсредоточено в частния сектор, като основно животните 

се използват за задоволяване на лични нужди, и много по-малка част се отглеждат в 

стопанства и фирми и са предназначени за пазара. В общината традиционно е развито 

говедовъдството, овцевъдството, козевъдството и птицевъдството. В последните години 

има увеличен интерес към пчеларството. 

В края на 2013 г. животновъдната дейност в общината се изразява в отглеждането на 

850 говеда, 2600 овце, 200 кози, 500 свине, 200 зайци и 680 пчелни семейства. Прави 

впечатление, че броят на отглежданите пчели се увеличава. 

Намаляването на броя на отглежданите животни се дължи на следните причини: 

висока себестойност на произвежданите фуражи; ниски изкупни цени на произведената 

продукция; високи цени на медикаментите и ветеринарните услуги; нередовни и 

забавени плащания от преработвателните предприятия; нарушен породен състав на 

стадата; ниска квалификация на работещите в животновъдството, застаряване и 

намаляване на населението в селата, което предимно се занимава с животновъдство; 

високи европейски изисквания и стандарти за отглеждане на животните и др. 

В резултат на направения анализ на динамиката на броя на отглежданите животни на 

територията на общината могат да се направят следните изводи: 

 Причините за намаляване броя на отглежданите животни са комплексни, като се 

започне от високата цена на фуражите, ниските изкупни цени на произведената 

продукция и се стигне до високите европейски стандарти за отглеждане на животните. 

 Основната причина за намаляването на броя на отглежданите животни са 

изискванията за модернизация на съществуващите съоръжения и оборудване на 

фермите за достигане на минималните изисквания на Директива 1999/74/ЕО за защита 

и хуманно отношение при отглеждането на животните. За много от стопаните тези 

изисквания са непосилни и в крайна сметка се достига до значителното намаляване на 

броя на отглежданите животни през 2010 г. 
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VII. 5. 3. Горско стопанство  
 

 

За община Стамболово, която е разположена в планински и полупланински район, 

горите имат важно значение както като източник на дървесина, така и за привличането 

на туристи в този красив край. Горите в областта са в териториалния обхват на 

Регионална дирекция по горите (РДГ) - Кърджали. 

Горският фонд на територията на общината е около 120 000 дка или 44 % от 

територията на община Стамболово, от които над 70% са залесени. Основните дървесни 

видове са цер, благун, зимен дъб, космат дъб, габър, черен бор, бял бор и др. В резултат 

на провежданите залесителни мероприятия през 70-те години на миналия век основни 

култури са черният и белият бор, малка част - акация и хибридна топола. 

Горският фонд се стопанисва: 

 общински горски фонд, възлизащ на повече от 95 000 дка (80% от горския 

фонд) - от Община Стамболово 

 държавен горски фонд - от Държавна агенция по горите  

Държавният горски фонд (ДГФ) на територията на общината се стопанисва от ТП 

"ДГС Хасково". 

Основните горскостопански дейности, които се развиват в горските територии, са: 

дърводобив, възобновяване и залесяване, опазване на горите от пожари и превантивни 

дейности - направа на лесокултурни прегради и минерализовани ивици. Дърводобивът 

се изпълнява чрез договаряне с лицензирани дърводобивни фирми. 

Таблица 23. Разпределение на площта на ГСУ Стамболово по видово гори и по 

собствености 

Видове гори 4 ГСУ 

Стамболово 

ДГТ Частни 

гори 

Религиозни 

гори 

ОГТ 

 ха ха ха ха ха 

1. Иглолистни 2480,9 208,4 24,8 39,7 2208,0 

2. Широколистни 

високостъблени 

516,7 42,8 5,7 8,3 459,9 

3. Реконструкция 1723,7 185,1 92,0 0 1446,6 

4. Издънкови за 

превръщане 

6864,9 784,3 14,0 6,0 6060,6 

5. Нискостъблени 791,2 417,5 17,9 3,0 352,8 

Всичко: 12377,4 1638,1 154,4 57,0 10527,9 

 

В ловно-стопанско отношение част от горите, устроени към лесничейството, са 

разпределени в 8 ловностопански района, предоставени на съответния брой ловно-
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рибарски дружини, които се включват в Ловно-рибарско дружество - Хасково. За същите 

са разработени ловоустройствени проекти от страна на дружеството. 

Общината е въведена във владение на над 8700 ха гори, като актуваните по землища 

са дадени в долната таблица: 

Таблица 24. Актувани гори на община Стамболово 

№ Населено място обща площ, ха Брой актове 

1 Лясковец 382,26 13 

2 Тънково 1252,559 15 

3 Маджари 417,832 27 

4 Воденци 495,2227 17 

5 Голям извор 866,313 8 

6 Долно Ботево 615,24 7 

7 Войводенец 272,26 3 

8 Жълти бряг 258,70 7 

9 Долно Черковище 775,69 14 

10 Долно поле 291,1612 18 

11 Стамболово 542,1626 24 

12 Царева Поляна 508,2454 47 

13 Силен 548,7 16 

14 Голобрадово 83,911 6 

15 Бял кладенец 220,836 14 

16 Рабово 236,58 5 

17 Пчелари 540,321 13 

18 Светослав 437,4122 30 

19 Пътниково 268,24 9 

 Общо: 8754,946 293 

 

Горите са предпоставка за развитието както на дърводобивната и дървообработващата 

промишленост, така и на туризма. 

За съжаление в последните години се увеличава делът на бракониерската сеч, като 

повечето от извършителите са с ромски произход. Горите са източник на много ценни 

ресурси, а именно дървесина, билки, горски плодове, гъби и др. Горите са застрашени от 

унищожение, тъй като за голяма част от населението с ниски доходи, те са ресурс, който 

бързо може да бъде оползотворен. Големият брой собственици на гори в бъдеще може 

да се окаже проблем, тъй като интересите им относно стопанисването и използването на 

горите са доста различни. На сериозно изсичане са подложени буковите гори, поради 

завишеното търсене на дървесина от тях за мебелната промишленост. Горите предпазват 

почвата от ерозия и масовото им изсичане ще доведе до редица проблеми и нарушаване 

на екосистемите. 

Като цяло в общината трябва да се засили контролът върху сечта, като се разработят 

програми и се търсят средства за залесяване. С оглед развитието на туризма в района е 
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важно да се избягват голите сечи и да не се допуска масово изсичане на гори, което ще 

доведе до екологични проблеми. Огромните площи с изсечени гори ще отблъснат 

туристите, ще доведат до намаляване и изчезване на някои биологични видове. 

Разнообразието на растителния и животинския свят трябва да бъде съхранено, като в тази 

връзка е важно да се увеличи площта на горите с рекреационна цел и на защитените 

територии. 

Балансираното използване на горите на територията на общината е важно, поради 

което трябва икономическата полза от тях да не бъде във вреда за развитието на туризма. 

Същевременно неорганизираното използване на горите за туризъм също крие рискове - 

пожари, нарушаване състоянието на горите, замърсяване и др. Като се има предвид, че 

развитието на общинската икономика в значителна степен зависи от използването на 

горите, от важно значение е запазването на ресурсите от горския фонд, за да се запазят 

неговите екологични и социално-икономически функции. 

 

 

VII. 5. 4. Преработваща промишленост - община Стамболово 
 

 

В община Стамболово се развиват следните промишлени производства: преработка 

на тютюн, производство на млечни и месни продукти, бутилиране на вино, производство 

на хляб и хлебни изделия, мелничарство, консервиране на зеленчуци и търговия и др.  

 

VII. 5. 5. Строителство 
 

 

 

За периода 2010-2011 г. броят на предприятията се е запазил на 3. Поради малкия брой 

на предприятията в сектор строителство не могат да се проследят нетните приходи от 

продажбите в строителството. Предполага се, че тенденциите, които протичат в сектора 

на ниво община, са идентични с тенденциите за областта и страната. По данни на НСИ 

152 души за заети в сферата на строителството. 

 

 

VII. 5. 6. Транспорт 
 

 

Липсват конкретни данни за заетостта в транспортното обслужване на населението. 
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VII. 5. 7. Туризъм 
 

 

На територията на общината функционират вилен комплекс в с. Царева поляна, както 

и семейни хотели в землищата на селата Поповец и Малък извор. По данни на НСИ 25 

души за заети в сферата на туризма. 

 

VII. 5. 8. Занаяти и услуги 
 

 

На територията на община Стамболово търговията бележи ръст на подобряване през 

2007-2009 г. Търговската мрежа обслужва както населението на общината, така и гостите 

на общината. Развитието на туризма ще стимулира развитието на търговията и ще 

допринесе за обновяването и за увеличаването на търговските обекти, за увеличаване на 

нетните приходи от продажби и на заетите лица. 

В община Стамболово обаче поради икономическата криза през 2010 г. функционират 

48 фирми в сферата на услугите, в които са заети 48 човека и имат 5 551 хил.лв. нетни 

приходи. През 2011 г. в общината те са намалели до 43 фирми, в които са заети 43 души, 

с нетни приходи от 4 753 хил.лв. 

Изводи: Като се има предвид ключовото местоположение на община Стамболово, 

културните и екологичните й ресурси, с които тя разполага, то данните за развитие на 

услугите показват ниска степен на развитие на сектора. Тяхното развиване може да се 

превърне във важен стимул за местната икономика, за увеличаване на заетостта, т.е. в 

сферата на услугите се разкриват резерви за бъдещо икономическо развитие. Развитието 

на услугите е тясно свързано и се обуславя от развитието на туризма. 

 

 

VII. 5. 9. Инвестиционна активност 
 

 

 

Наблюдава се занижена инвестиционна активност. 
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VII. 5.10. Заетост и безработица 
 

 

 

Заети лица. Показателите за заетостта и безработицата са важни индикатори за 

икономическото развитие, тъй като човешкият фактор е свързващо звено между 

останалите фактори на производството и от него зависи тяхното пълноценно използване. 

В условията на криза тенденциите в изменението на коефициентите на заетост и 

безработица сменят посоката на своето развитие, тъй като започва процес на свиване на 

производството и освобождаване на персонал, поради намаленото вътрешно и външно 

търсене на произвежданите стоки и услуги. 

Таблица 25. Безработни в община Стамболово за периода 2012-2016г. 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Брой на регистрираните безработни 387 448 440 414 372 

в т.ч.      

- Продължително безработни над 1 

година 

133 201 230 218 167 

- Жени 192 263 242 230 209 

По възраст      

до 24 години 32 51 41 33 23 

от 25 до 29 години 28 29 29 21 21 

от 30 до 44 години 152 140 180 159 151 

от 45 до 49 години 42 51    

над 50 години 133 177 190 201 177 

По образование:      

висше 13 13 11 12 13 

средно 108 123 138 121 105 

в. т.ч. средно професионално 81 102 117 101 85 

основно и по-ниско 266 312 291 281 254 

По професионална квалификация      

специалисти 40 43 47 46 44 

с работническа специалност 67 74 83 70 58 

без специалност или професия 280 331 310 298 270 

Източник: Дирекция „Бюро по труда“, гр. Хасково 

 

Данните в Таблицата показват икономически активните, но безработни лица, които 

като абсолютна стойност са за 2016 година са 372.  
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Таблица 26. Заети лица на 15-64 незавършени години по класове икономически 

дейности, местоживеене и пол. 

Икономическа активност Общо В селата 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

Общо: 2070 1164 906 2070 1164 906 

Селско, горско и рибно стопанство 1201 629 572 1201 629 572 

Добивна промишленост 8 8 - 8 8 - 

Преработваща промишленост 173 76 97 173 76 97 

Производство и разпределение на електрическа 

и топлинна енергия и на газообразни горива 

16 - - 16 - - 

Доставяне на води; канализационни услуги, 

управление на отпадъци и възстановяване 

20 - - 20 - - 

Строителство 152 - - 152 - - 

Търговия; ремонт на автомобили и 

мотоциклети 

151 89 62 151 89 62 

Транспорт, складиране и пощи 36 28 8 36 28 8 

Хотелиерство и ресторантьорство 25 11 14 25 11 14 

Създаване и разпространение на информация и 

творчески продукти; далекосъобщения 

- - - - - - 

Финансови и застрахователни дейности 3 - - 3 - - 

Операции с недвижими имоти - - - - - - 

Професионални дейности и научни 

изследвания 

32 10 22 32 10 22 

Административни и спомагателни дейности 8 - - 8 - - 

Държавно управление 147 94 53 147 94 53 

Образование 52 13 39 52 13 39 

Хуманно здравеопазване и соц. работа 13 3 10 13 3 10 

Култура, спорт и развлечения 4 - - 4 - - 

Други дейности 13 - - 13 - - 

Дейности на домакинства като работодатели; 

недиференцирани дейности на домакинства по 

производство на стоки и услуги за собствено 

потребление 

- - - - - - 

Дейности на екстериториални организации и 

служби 

10 3 7 10 3 7 

Непосочена 5 - - 5 - - 

Източник: НСИ, данни от преброяването 

 

Най-много са заетите в селското, горското и рибното стопанство - 2070 човека, 

следвани от преработващата промишленост - 173, строителството - 152, търговия, ремонт 

на автомобили и мотоциклети - 151 и държавното управление - 147 и др. В 

преработващата промишленост заетите жени преобладават над заетите мъже. В 

останалите случаи превес имат мъжете. 
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VII. 6. СИСТЕМА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ  
 

 

VII. 6. 1. Здравеопазване 
 

 

Здравните грижи за населението се осигуряват от 5 лекарски практики. Лекарски 

прегледи се извършват в селата: с. Жълти бряг, с. Долно Ботево,  с. Зимовина, с. 

Стамболово и с. Пчелари. Зъболекарските прегледи се извършват от 5 стоматологични 

практики в селата: Жълти бряг, Долно Ботево, Стамболово и Пчелари. Почти всички 

помещения в които се извършват прегледите и манипулациите се нуждаят от основен 

ремонт и от обновяване на оборудването. В общинския център функционира и хоспис 

„Медикал Асистанс - Стамболово". При необходимост от специализирана медицинска 

помощ, личните лекари насочват пациентите си към специалисти в областния център. 

 

 

 

VII. 6. 2. Образование 
 

 

Община Стамболово  разполага с достатъчна мрежа от учебни заведения, с 

оптимална за досегашните потребности структура за общо образование и професионална 

подготовка. Наблюдава се намаляване на броя на детските градини, като през 2011 

техния брой е бил 11, а през 2016 този брой е намалял на 8, те се на 

 

Населено място брой 

с. Цълти брях 20 

с. Стамболово 38 

с. Малък извор 22 

с. Лясковец 21 

с. Поповец 3 

с. Силен 25 

с. Пчелари 12 

Общо 141 

Таблица 27. Брой деца в ЦДГ на територията на общината 

 

Година Брой деца 

2015-2016 143 

2014-2015 157 

2013-2014 175 
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2012-2013 190 

2011-2013 187 

Таблица 28. Брой деца в ЦДГ през годините 

От таблицата се вижда, че през последните години се наблюдава завишаване на броя 

на децата в детски градини. 

 

Година Брой персонал 

2015-2016 14 

2014-2015 17 

2013-2014 17 

2012-2013 14 

2011-2013 24 

Таблица 29. Педагогически персонал в детските градини 

 

Всичко това рефлектира по своеобразен начин върху състоянието на училищната 

мрежа и образователния процес, създава допълнителни затруднения при изграждането 

на оптимален модел на училищна мрежа. Средните училища са съсредоточени в 

общинския център и са с добра материално-техническа база. 

 

 2011- 

2012 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

Брой учащи 501 531 552 542 582 

Брой паралелки 26 33 33 34 35 

Брой завършили основно обр. 19 35 28 19 35 

Брой завършили средно обр. 19 21 24 8 11 

Учащи по групи класове в 

общообразователни училища 

511 502 508 521 522 

Напуснали обучението 8 4 5 6 7 

Учащи I-VIII клас, напуснали училища 5 4 4 3 4 

Численост на преподавателки персонал 65 67 64 68 68 

Брои паралелки учащи 12 13 14 14 15 

Брой паралелки завършили 12 12 12 12 12 

Обхващане на децата от 

общообразователните институции 

(наличиен недостик 

100% 100% 100% 100% 100% 

Таблица 30. Основно и средно образование (начално, прогимназиално и 

гимназиално) 
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Материална база на образователните институции: застроена площ - брой класни стаи 

и кабинети, физкултурни салони, спортни площадки, басейни, ученически столове, 

здравни и стоматологични кабинети. 

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Жълти бряг - застроена площ приблизително 600 

кв. м., брой класни стаи – 7, бр. кабинети - 1, и две стаи за физическо възпитание и спорт, 

две спортни площадки. Осигурено столово хранене. Самостоятелно помещение за 

хранене-кетъринг. 

ОУ "Христо Ботев" с. Силен - Сградата на училището е построена на три етапа през 

различно време от 1926 до 1974 г. Година на основаване - 1908. Застроена площ - 360 кв. 

м. , брой класни стаи-7, пригоден ученически стол за хранене. 

ОУ "Христо Ботев" с. Долно Ботево - Сградата на училището е построена през  1947 

г. Година на основаване-1889. Застроена площ - 560 кв. м. брой класни стаи - 7, пригоден 

ученически стол за хранене. 

СОУ "Св. Климент Охридски" с. Стамболово - Година на основаване - 1984 г. 

Застроената площ е 1350 кв. м. Брой класни стаи - 15. Физкултурен салон - 1. Спортна 

площадка-1 бр. Има 1 здравен кабинет. Има ученически стол за хранене. 

НУ "Св. Климент Охридски" с. Поповец - Година на основаване - 1968 г.  

 

 

VII. 6. 3. Култура 
 

 

По своето течение река Арда на няколко места е разширявала коритото си и е 

образувала малки плодородни долини, заобиколени от живописни скали и скални 

образувания. Тази територия е осеяна с тракийските паметници от предримската и 

римската епоха, както и от старобългарските селища и некрополи. Няма селище, при 

проучването на което да не са открити надгробни могили. Интересните скални 

некрополи се намират в съседство с други тракийски паметници - крепости и светилища. 
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Комплекси от крепости, светилища и некрополи от раннотракийския период се срещат 

най-често в долината на р. Арда и в скалистите местности на север от нея. Почти по 

средата й от север се е врязала не много високата варовита скала "Кован-кая", чиято 

челна част се простира срещу железния мост над Арда, по който минава шосето от 

Хасково за Крумовград. 

 

 

 

В района на Стамболово са открити и редица тракийски гробници. Десетки са 

наблюдателниците в долината на Арда - специални площадки на труднодостъпни места, 

от които се открива широка панорама. В района има и множество стълбища, които 

започват сякаш от нищото и свършват пак там. И огромен брой вдълбани в хоризонтални 

скали басейни с всевъзможна форма, големина и в най-разнообразни конфигурации. 
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Археолозите макар да ги наричат „шарапани" , някои от тях не са убедени, че са служили 

за приготвяне на вино. 

Таблица 31. Културни исторически обекти на територията на Стамболово 

Име на обекта Местонахождение 

на обекта 

Кратко описание/ характеристика 

Културни обекти в община Стамболово 

Тракийски скални ниши с. Долно 

Черковище 

Трапецовидни ниши, разположени на левия 

бряг на р. Арда   в местността Кован кая, на не 

много високата варовита скала "Кован-кая". 

Тракийски скални гробници с. Долно 

Черковище 

Намират се в близост до скалата "Хамбар-кая" 

"Поп Мартиновата дупка“ с. Долно 

Черковище 

Намира се срещу скалата „Кован кая" на 

височината "Кара-куз", южно от железния мост. 

Гробницата е с четириъгълна форма, с дължина 

2,75 м, ширина 1,50 м и височина 1,80 м. 

„Лъвската скала" с. Долно 

Черковище 

Тракийското светилище в местността Аул кая 

Тракийска гробница с. Пчелари В региона "Хамбар кая" има следи от 6 

гробници. Те са вкопани в горната част на 

масива и са покрити с големи каменни блокове. 

Най-впечатляваща е гробницата в местността 

"Кара ин" - 2.5 км югоизточно от селото. 

Антична и средновековна 

крепост „Асара" (Ефраим) в 

по-късните години е 

известна като Калето или 

Чатал кая 

с. Рабово Останки от средновековна крепост Асара, която 

впечатлява с умелото вграждане на крепостта 

сред непристъпните канари. 

Тракийската крепост "Кралев 

връх" 

с. Кралево Разпръснати и недобре съхранени останки от 

крепостни стени, керамика. 

Източнородопски рид Чала с. Кралево Тракийски култов комплекс, некропол и 

светилище. Останки от крепост. 

Тракийски шарапани с. Долно Ботево, с. 

Пчелари, с. 

Кралево 

Шарапана или виноделна, използва се за 

производството на вино. Има и хипотези, че са 

се използвали и в рудодобива. 

Късноримска и 

средновековна крепост Чала 

с. Голям извор Тракийски култов комплекс, некропол и 

светилище. Останки от крепост. 

Тракийската крепост 

„Хамбарлък телеси" 

(Хамбарлък) 

с. Поповец Разпръснати и недобре съхранени останки от 

крепостни стени 

Тракийски крепости „Чамлък 

каясъ" и "Саръ кая" 

с. Бял кладенец Разпръснати и недобре съхранени останки от 

крепостни стени 

Останки от крепости и 

фрагменти от керамични 

съдове 

с. Долно 

Черковище 

Около "Хамбар-кая" по върховете "Картал-кая" 

(Св. Георги) и "Сарлъка" (Хисарлъка) 

 

Тракийски култов комплекс - с. Долно Черковище. В местността Кован кая, на не 

много високата варовит а скала "Кован-кая", чиято челна част достига срещу железния 

мост над Арда, по който минава шосето от Хасково за Крумовград, близо до с. Долно 
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Черковище, се намира един от  най-големите мегалитни тракийски култови комплекси в 

Източните Родопи. 

 

 

В отвесните скали на вулканичния масив, са изсечени повече от 100 трапецовидни 

ниши. Смята се, че култово-погребалният комплекс се намира в пряка връзка с 

тракийските селища, крепости, некрополи и светилища, намиращи се в землищата на 

селата Долно Черковище, Пчелари и Орешари, на десния бряг на р. Арда. На около 500 

м северозападно от Долно Черковище, в южната отвесна стена на доминиращата над 

околността скала, са изсечени още шест култови ниши. На върха на масива е издълбана 

гробница, а в непосредствена близост са открити и следи от голямо тракийско селище. 

 

 

Тракийски гробници. В проучените могили от римската епоха в северните и източни 

предпланини на Източните Родопи са две могили в Стамболово и в Кралево. В тях не са 

открити представителни гробни съоръжения, а погребалният инвентар се състои 

предимно от глинени съдове, оръжия и накити. В близост до могила I при с. Стамболово 

е намерена колесница, украсена с ажурни апликации и статуетки. За разлика от 

предходните периоди, когато се прилагат и двата основни погребални обреда, през 

римската епоха господстващ ритуал е трупоизгарянето. 

Северозападно от "Кован-кая", на десния бряг на река Буюк-дере, ляв приток на Арда, 

се намира ниската скала "Хамбар-кая". 
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В основата на скалата речната вода е издълбала малка пещерка, над чийто вход личат 

силно повредени и разрушени няколко трапецовидни ниши. 

(Вж . снимките по-горе: 1) Поглед от върха на Кован Кая към Хамбар Кая; 2) Хамбар 

Кая - намира се на около 250 м. северозападно от Кован Кая; 3)Гробница на върха на 

Хамбар Кая с трапецовидно наклонени към пода стени. Отворът е разрушен, но също е 

бил с трапецовидна форма.). 

 

 

По темето на скалата, която стъпаловидно се спуща на запад, са издълбани три 

гробници. Стените на трите гробници са идеално загладени и с остри ръбове. Техният 

план и профили са напълно сходни с плановете и профилите на еднокамерните долмени 

в Сакар планина, Странджа и Източните Родопи, с тази разлика, че са дълбани в меките 

варовици, докато долмените са градени от големи каменни плочи. Това несъмнено 

доказва предназначението им като гробници. Следи от погребения не са открити, но то 

се е извършвало вероятно чрез трупополагане в камерата. 
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От южната страна на "Хамбар-кая", точно срещу входа на втората гробница е 

издълбана плитка фигура, известна на местното население като иманярски знак. Тя 

представлява съвсем схематично, стилизирано изображение на женска фигура с 

разперена пола. Краката са събрани заедно и изобразени с една по-дебела и оширена при 

основата си ямка. Ръцете са хоризонтално разтворени, превити през лактите, като лявата 

сочи нагоре, а дясната надолу. Главата е загатната с един правоъгълен издатък над 

ръцете. Над главата са издълбани две успоредни и удължени ямки. Цялата фигура е дълга 

около 30 см. С каква цел е била издълбана е трудно да се каже, но е възможно да е 

направена от иманяри, които по тези места търсят скрити съкровища на поп Мартин. 

По северните речни тераси и около "Хамбар-кая" се намират фрагменти от керамични 

съдове и следи от каменни градежи. По върховете "Картал-кая" (Св. Георги) и "Сарлъка" 

(Хисарлъка) над село Долно Черковище се откриват следите на стари крепости. По 

долината на Арда е минавал важен път, който е водел от Цариград и Одрин към 

вътрешността на Източните Родопи. Скалните гробници, издълбани в меките варовици, 

които ще разгледаме по-долу, са едни от най-интересните паметници намиращи се на 

това място. 

Точно на юг от моста на Арда, срещу скалата "Кован-кая", се издигат високо скалните 

откоси на височината "Кара-куз". 

 

 

От северната страна на височината е издълбана още една гробница, но с по-друга 

форма, наричана сега "Поп Мартиновата дупка". Отворът й се намира под една редица 
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от дванадесет култови ниши, на 3,8 м височина от основата на скален навес. Гробницата 

е с четириъгълна форма, с дължина 2,75 м, ширина 1,50 м и височина 1,80 м. Оста й сочи 

север-юг. 

 

 

 

Освен това, там, където са скалните гробници, непосредствено до тях се намират и 

групи от "култови ниши". При "Хамбар-кая" те са съвсем близо до гробниците, над входа 

на малката пещерка от източната страна на скалата. Дванадесет ниши са наредени в 

редица над входа на "Поп Мартиновата дупка". Фурнообразните гробници при Средна 

Арда са също в непосредствена близост с култовите ниши. В близко съседство със скална 

гробница са и нишите при село Горно поле. Това ни подсказва, че нишите стоят във 

връзка със скалните гробници и че може би са дълбани в чест на мъртвите. 

Обединяващ център на този комплекс е тракийското светилище в местността „Аул 

кая" при Долно Черковище, разположено около изявена скала с причудлива форма, 

напомняща полегнало животно, известна като „Лъвската скала". 

 

 

 

Уникалният паметник е проучван от д-р Георги Нехризов от Националния 

археологически музей към БАН по проект „Магнетизмът на скалните паметници в 

Източните Родопи". Разкопките доказват, че върху скалната площадка са провеждани 
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обредни практики.  Открити са глинени олтари,  върху които са извършвани ритуални 

жертвоприношения, както и разнообразни дарове. Светилището е функционирало 

активно през късната бронзова епоха (XV-XI в. пр.Хр.). В подножието на хълма е 

разположен тракийски обект, най-вероятно светилище, в което са разкрити структури и 

материали от ранната желязна епоха (XVI в. пр.Хр.). 

Скалите по река Арда, и по-специално тези при село Долно Черковище, са били обект 

на почитание от древните траки, върху които те изграждали своите гробни съоръжения 

и светилищни центрове, които са посветени на култа към мъртвите прадеди, който е бил 

широко разпространен в Тракия. 

Тракийската гробница - с. Пчелари. Околностите на с. Пчелари са осеяни с паметници 

на културата от Античността и Средновековието. Такива са изсечените в ерозирали 

скали гробници в местностите „Хамбар кая", „Ак кая", „Кара ин", „Мал казан", „Ходжас" 

и др. В местността „Хамбар кая" личат следи от 6 гробници, вкопани вертикално в 

горната част на масива и покрити с големи каменни плочи. 

Всички гробници в околностите на с. Пчелари датират от ранножелязната епоха (II-I 

хил. пр. Хр.) и са обявени за паметници на културата. 

На около 2 км южно от село Пчелари се намират различни белезникави изветрени 

скали. 

 

 

 

В местностите „Ак кая" и „Кара ин" са запазени две гробници, изсечени в отвесните 

скали, като едната е особено впечатляваща. Тя се намира в местността „Кара ин" и е най-

живописната от всички. На скалата Ак Кая, на около 10 м под най-високата й точка, се 

вижда трапецовидният отвор на Тракийската гробница „Кара Ин". Отворът й се намира 

на югозапад на 700-800 м северно от р. Арда, точно срещу устието  на р.  Крумовица.  

Гробницата представлява камера с  почти трапецовидна форма на плана, с дължина 2.40 
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м и ширина на страните 1.80 и 2.30 м. Височината е 1.80 м а при входа достига до 1.95 м. 

По средата на тавана е издълбан плитък купол. Подът на гробницата е равен, ъглите са 

заоблени. 

 

 

Планът на гробницата е трапецовиден.  Същата форма има и входът, ориентиран на 

югоизток. В резултат на изветряването на скалите непосредствено над входа се е 

образувал интересен скален навес, който й придава вид на долмен. 

Скалнат а   гробница   край   с.   Поповец.   В   района  на  Стамболово   са открити 

множество   археологически   паметници   на   културата   от   национално значение, един 

от които е скалната гробницата край село Поповец. Смята се, че е била направена от 

Одрисите (тракийско племе) в края на първото хилядолетие пр. Хр. 

 

 

 

Ант ичнат а и средновековнат а крепост „Асара" (Ефраим) в по-късните години е 

известна като Калето или Чатал кая. Тя се намира над с. Рабово, в близост до стената на 

яз. Студен кладенец. 

 



100 

 

 

 

Никоя друга крепост обаче не респектира толкова силно с външния си вид, защото тя 

показва на посетителите си своето величие и красота, които са я отличавали през 

средновековието и е съхранила през вековете. Асара край Рабово е изключително добре 

защитена крепост. Със своето стратегическо положение, отлична видимост и трудно 

достъпност крепостта е заемала водеща роля за Византия в контрола и над Източните 

Родопи. Укреплението е умело вградено в непристъпните канари. Чувството на респект 

се поражда от скалите, извисяващи се като четири огромни кули, в които умело е 

вплетена крепостната стена, която е с дебелина до 2 м и височина до 6 м, градена е с 

хоросан и спойката и е доста здрава. Вътрешността на крепостта е разделена на две части, 

между които също има изградена стена. В долната част особен интерес представляват 

запазените основи на сграда, строена с големи правоъгълни камъни. В една от скалните 

кули има малка пещера, до която се намират иззидани гробове, в които и сега могат да 

се видят кости. 

В горната по-малката част има изградени кули, а части от крепостната стена са 

паднали и са останали здрави на земята. Една от канарите служи като естествена защита 

от изток. 
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Със своето стратегическо положение, отлична видимост и непристъпност, Асара е 

заемала водеща роля за Византия в контрола и над Източните Родопи. Жофроа дьо 

Вилардуен е изключително подробен в своето изложение. С цялата си армия регентът 

Анри язди срещу течението на река Арт (Арда) и достига до крепостта Фраим (Ефраим). 

Малко по-късно рицарските отряди навлизат в много хубава речна долина, над която се 

извисява красив замък. Това е Мнеакос, който в старофренския език на летописеца е 

предаден като Моняк. Крепостта при с. Рабово лежи на левия бряг на р. Арда, където 

реката прави елипсовиден завой на юг и образува малък полуостров с труднодостъпен 

връх. По повърхността се намират римска (II - III) и средновековна (XI - XIV) керамика. 

Тук е намерена византийска медна монета от император Михаил IV (1034 - 1041г.), 

средновековни бронзови апликации и железен боздуган. Крепостта е охранявала 

селищата и стария калдъръмен път по левия бряг на река Арда. 

В местността Хамбара до с. Поповец и съвсем близо до Стамболово - при с. Кралево, 

има останки от крепости стени. 

Източнородопски рид Чала. Най-интересен е култовият комплекс от тракийски 

паметници при големия източнородопски рид Чала - резерват от тракийски, римски и 

старобългарски паметници. Той е ограден от селищата Кралево, Долно Ботево, Голям 

Извор и Малък Извор. В най-високата част на Чала, на около 2 км източно от Кралево, 

личат останки от три реда стени на тракийска крепост, които представляват каменни 

пояси /огради/ от суха зидария /градеж без спойка/. В района на крепостта са открити 

стрели и керамика от старожелязната, младожелязната, римската, късноримската епоха 

и от средновековието. В тази крепост през римската епоха е имало тракийско светилище 

от III в., сред чийто останки са открити няколко оловни огледалца, някои от които с 

надпис възхваляващ красотата. От същото време са открити монети в самото селище 

Кралево. 

На около 1 км югоизточно от Кралево, по западните склонове на Чала има няколко 

групи живописни скали, потънали в пищна зеленина. 
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На около 100 м на север, в друга група скали освен почти заличените култови 

трапецовидни ниши са издълбани две тракийски скални гробници. Първата от тях, 

известна като Пещерата, има фурнообразна форма с елипсовиден вход. Ясно личат 

следите от изчукването на тавана и стените на гробницата. Около входа все още личат 

изсичанията, които е трябвало да задържат каменна врата /плоча/. 

На 4 - 5 м над Пещерата са останките на Малката пещера - изцяло изкуствено 

оформена по-малка гробница, с отвор около 1 м, която е полуразрушена. 

Продължавайки обхождането на западните склонове на Чала, ще открием и по-късни 

паметници. В най-ниската част има средновековен некропол, чийто гробове са оформени 

с плочести камъни. Старобългарски некропол от IX - XI в. с гробове има и в местността 

Куза, на около 1 км североизточно от с. Кралево, и на 50 м вляво от шосето Кралево - 

Корен. 

В северния край на западния склон на Чала, на около 300 м от североизточния край на 

с. Кралево, в местността Чортленя се намира тракийски култов комплекс от некропол и 

светилище. Върху група изолирани скали има издълбани трапецовидни ниши.  

 

 

 

Тракийскат а крепост "Кралев връх" се намира на 1.2 km североизточно по права 

линия от центъра на село Кралево. В подножието на върха, откъм селото има пътека. 

Някъде от към североизток, от пътеката нагоре тръгва стар път, който води до самия 

връх. Върхът е заравнен. Личи трасето на стената, около което има разсипани ломени 

камъни. Никъде не се виждат останки от градеж. Липсва керамика. 

Останки от голяма късноримска и средновековна крепост Чала личат в землището на 

с. Голям Извор. Крепостта е била изградена от оформени каменни блокове, използвани 
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от съседните селища Голям Извор и Малък Извор за строеж на стопански сгради. Тя се 

намира на 1.5 км северно от с. Голям Извор. На доста голямата площ са пръснати 

развалини, градени предимно от ломен камък, без да се използва хоросан при 

строителството. Изобилства от парчета груба и по-фина керамика. На някои от тях се 

виждат примитивни орнаменти. На най-високата част вероятно е имало една или няколко 

могили. Мястото е обитавано доста дълго след траките. Вероятно не се касае само за 

крепост, а за селище, в полза на което говори голямата площ на обекта и изобилието от 

парчета от керамични съдове. В крепостта са открити стрели и копия, монети от 

предримската, римската епоха и средновековието. Намерените метални токи, коланни 

апликации, златна монета на император Андроник II (1282 - 1328) и голямо количество 

интересни оловни печати от периода IX - XII в. показват, че останките са от развит 

градски център. 

В полите на Чала откъм село Долно Ботево са открити тракийски шарапани 

(виноделни), а при карстов извор в местността Акмара - напълно запазен каптаж с 

резервоар от IV век. От този район интересна е и голямата находка от тракийски 

имитации на сребърни тетрадрахми от остров Тасос от I в. пр. н. е. В местността 

Терфилика , на около 2,5 км от Долно Ботево, по посока на с. Кладенец е открит и 

сребърен нагръдник от V в. пр. н. е. 

Преди около 2500 години местните тракийски племена установяват търговски 

взаимоотношения с Гърция. Срещу селскостопанска продукция били внасяни зехтин, 

вино и фино изработени съдове. При проучването на тракийските селища в землищата 

на днешните села Тънково, Пчелари, Маджари, Царева поляна и др. са открити сребърни 

монети на Филип II Македонски при Попов мост Тънково, железен меч и колективна 

находка от монети на Маронея (Маджари), колективна находка от сребърни монети от 

Атина, V в. пр. н. е. в местността Цветен дол (Царева поляна) и др. 

Други археологически памет пици. Тракийските вождове били погребвани най-често 

в надгробни могили. През 1966 г. в землището на Стамболово, в местността Двете чуки, 

срещу Гледка, при риголване на лозовите масиви на няколко метра от едната могила е 

открита тракийска колесница от II в. През 1985 г. при разкопка на втората могила били 

открити около 30 глинени съда от II в., поставени в гроба на покойника при погребалния 

ритуал на изгарянето му. В съседна до нея могила през 1985 г. е проучен гроб с 

трупоизгаряне от същото време с над 30 глинени съда в гробната яма. Византийски 

монети и останки от тухли и кости са намирани на различни места в околността на 

селото. По брега на язовира между селата Гледка и Стамболово са открити фрагменти от 
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халщатска керамика. В същата местност са регистрирани следи от средновековно 

селище. През есента на 1978 г. Д. Аладжов проучва средновековен християнски 

некропол (X-XI в.), чиито гробове сега са на дъното на язовира. Сред материалите от 

некропола е единственият засега у нас средновековен пръстен с надпис на латински 

"PAX". Появата му тук се свързва с времето на Първия кръстоносен поход (1096 г.). 

Тракийскат а крепост „Хамбарлък т елесии (Хамбарлък) се намира на 2.3 км 

северозападно от с. Поповец, общ. Стамболово. 

Тракийска крепост иСаръ кая" се намира на 3.07 км югозападно по права линия от 

центъра на село Бял кладенец. 

Тракийскат а крепост „Чамлък каясъи (Саръ кая - Жълтата скала) се намира на 2.6 км 

югозападно от с. Бял кладенец, общ. Стамболово. 

В долината на река Арда, в района на Маджарово, покрай крепостите при Долно 

Черковище и Рабово личат останките на стар римски път. 

През римската епоха на Чала и в долината на Арда се изграждат редица крепости, 

които охраняват важни пътища или по-значителни селища. Такива са крепостите при 

Рабово, на завоя на Арда и при Долно Черковище. 

Религиозни храмове. На територията на общината има 11 църкви: „Света Богородица" 

с. Гледка; Света Богородица" с. Голям извор; „Свети Илия" с. Долно Ботево; „Св. 

Успение Богородично" с. Долно Черковище; „Св. Димитър" с. Жълти бряг; „Св. Пророк 

Илия" с. Кралево; „Св. Илия" с. Малък извор; „Св. Пророк Илия" с. Силен; „Св. Апостоли 

Петър и Павел" с. Стамболово; „Св. св. Константин и Елена" с. Тънково и „Св. Пророк 

Илия" с. Царева поляна. 

В общината има 20 джамии, които се намират в селата: Балкан, Бял кладенец, 

Воденци, Войводенец, Гледка, Голобрадово, Долно Ботево, Долно Черковище, Долно 

поле, Жълти бряг, Зимовина, Кралево, Лясковец, Маджари, Малък извор, Пчелари, 

Поповец, Пътниково, Рабово и Светослав. 

Три са тюрбетата: в селата Кралево, Лясковец и Царева поляна. 

Етнографски музей. В с. Жълти бряг в момента функционира Етнографски музей, 

който отразява културата и бита на местното население от този край. 

Създаден през 1980 г., Етнографският музей в с. Жълти бряг съхранява богата 

експозиция, свързана предимно с културната традицията на населението в 

стамболовския край, Тракия и Родопите, неговото културно и стопанско развитие през 

годините на Възраждането. Етнографската музейна сбирка е създадена от ученици в 

кръжока по етнография в училището с ръководител Йорданка Бойдева. 
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Земеделието и животновъдството са представени като основни поминъци на 

населението. В колекцията има около 700 изделия и предмети, сред които се открояват 

народни носии, медни съдове, керамика, старинни оръдия на труда, изделия от 

дърворезба, вретена, стан и много други. 

Етнографският музей се намира в помещение на НЧ "Съзнание 1890" и се стопанисва 

от Читалищното настоятелство. Нуждае се от спешен ремонт и подновяване на 

оборудването. 

Особена роля за културния живот в общината играят местните читалища. На 

територията на община Стамболово функционират следните 10 читалища: 

 

НЧ "Христо Ботев 1926" - с. Стамболово 

Година на създаване - 1926 г. 

Дейност: библиотечна, художествена, самодейност, културна и информационна 

дейност. 

По-важни мероприятия, заложени в културния календар на читалището: 

 Рецитал, посветен на 165 години от рождението на Христо Ботев 

 Ден на родилната помощ - обичай „Бабуване" 

 Детско шоу по повод международния ден на детето. 

По спечелен проект по програма „Глобални библиотеки" читалището разполага с 

оборудвана Интернет зала. 

 

НЧ "Пробуда 1937" - с. Зимовина 

Година на създаване - 1937 г. 

Дейност: художествена самодейност, библиотечна и културна дейност. 

 

НЧ "Съзнание 1890" - с. Жълти бряг 

Година на създаване - 1890 г. 

Дейност: библиотечна, художествена самодейност, културна, информационна и 

музейна дейност. 

По-важни мероприятия, заложени в културния 

календар на читалището: 

 Ден на родилната помощ – обичай „Бабуване: 

 Сирни Заговезни - да съхраним традициите; 
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 Великденски празници: Лазаруване и Цветница- народни обичай; 

 Изложба живопис на художника Иван Чаушев (Всяка година на 24 май; 

 Традиционен събор - празник на с. Жълти бряг. 

По спечелен проект по програма „Глобални библиотеки" читалището има оборудвана 

интернет зала. 

 

НЧ " Иван Вазов 1928" - с. Долно Ботево 

Година на създаване - 1928 г. 

Дейност: художествена самодейност, библиотечна и културна дейност. 

По-важни мероприятия заложени в културния календар на читалището са: 

 Сирни Заговезни - да съхраним традициите. 

 Международен ден на ромите - 08.04. 

 Традиционен събор „Илинден" празник на с. Долно Ботево. 

 

НЧ "Светлина 1927" - с. Тънково 

Година на създаване - 1927 г. 

Дейност: художествена самодейност, библиотечна и културна дейност. 

По-важни мероприятия, заложени в културния календар на читалището са: 

 Ден на родилната помощ - обичай „Бабуване"; 

 Сирни Заговезни - да съхраним традициите; 

 Общоселски „Константин с. Тънково; 

 Ден на християнското семейство и младежта „Нека да живеем заедно"- 21 

Ноември. 

 

НЧ " Христо Ботев 1929" - с. Царева поляна 

Година на създаване - 1929 г. 

Дейност: художествена самодейност, библиотечна и културна дейност. 

По-важни мероприятия, заложени в културния календар на читалището: 

 Ден на родилната помощ - обичай „Бабуване"; 

 Сирни Заговезни - да съхраним традициите; 

 Великденски празници: Лазаруване и Цветница- народни обичай; 

 „Гергьовден"-общоселски празник на с. Царева поляна. 

 



107 

 

НЧ " Просвета 1936" - с. Поповец 

Година на създаване - 1936 г. 

Дейност: художествена самодейност, библиотечна и културна дейност. 

 

НЧ " Васил Левски 1946" - с. Лясковец 

Година на създаване - 1946 г. 

Дейност: художествена самодейност, библиотечна и културна дейност. 

 

НЧ " Кирил и Методий 1960" - с. Рабово 

Година на създаване - 1960 г. 

Дейност: художествена самодейност, библиотечна и културна дейност. 

По-важни мероприятия, заложени в културния календар на читалището са: 

 „Еньовден"- беседа за билките; 

 Възстановка на „Жътва на лимец". 

 

НЧ " Развитие 1946" - с. Силен 

художествена информационна 

Година на създаване - 1946 г. 

Дейност: библиотечна, самодейност, културна и дейност. 

По спечелен проект по програма „Глобални библиотеки", читалището разполага с 

Интернет зала. 

По-важни мероприятия, заложени в културния календар на читалището: 

 Трифон Зарезан - празник на лозаря и винаря /тържествено зарязване на 

лозята/; 

 Възстановка на „Жътва на лимец"; 

 Ден на етническата толерантност - 16 Ноември; 

 Рамазан байрам. 

 

Субсидираните от министерството на културата бройки за читалища в общината са 

10. 

Нова културна проява, която започна да се утвърждава през последните години е 

Фестивалът на хляба в с. Рабово, който се организира за първи път през 2010 г. 

Фестивалът се организира всяка година през месец юли и е посветен на лимеца, смятан 



108 

 

за най-старата житна култура в България. По време на фестивала се проследява пътя на 

хляба от лимец - от жътвата през вършеенето, отвяването на зърното, меленето, месенето 

до изпичането му, както и се предоставя възможността да се опита прясно изпечен хляб. 

Прави се възстановка на жътвата на лимец, неговата вършитба, отвяването на зърното, 

меленето, месенето и печенето на хляба. Предлага се в добавка и коктейл с биохрани и 

продукти от лимец. Интересът към автентичните сортове зърнени култури нараства 

постоянно поради повишеното търсене на биохрани и на храни с диетични и 

здравословни качества. 

Поради липса на финансови средства и подходяща база не се празнуват 

традиционните за общината „Национална среща на инструменталните групи за 

българска народна музика - Стамболово", както и „Международен пленер по живопис и 

графика - Токмакли".  

 

VII. 6. 4. Спорт 
 

 

На територията на общината функционират следните спортни съоръжения:  

 Стадион в с. Стамболово с площ на имота 30 959 кв. м. Размерът на футболното 

игрище е: дължина 110 м, ширина 55 м. Към игрището има съблекалня със 

застроена площ 44 кв. м. Обектът се поддържа, но има нужда от обновяване и 

разширяване.  

 Спортна площадка до с. Малък Извор с площ от 9408 кв. м., която не е 

поддържана.  

Има изготвени проекти за обновяване на сградния фонд и изграждане на нови спортни 

съоръжения в общината. 

 

VII. 6. 5. Социални услуги 
 

Дейностите за социални услуги на територията на общината включват: 

 Домашен патронаж, дейността е насочена към най-уязвимите групи -възрастни 

и самотни хора, хора с увреждания и с намалена социална адаптация. Тази 

услуга се организира на база проучване на потребностите на лицата, нуждаещи 

се от тях. На включените в социалния патронаж се осигурява доставка на храна 

(обяд) по домовете. Към момента се обслужват около 50-55 лица от селата: 

Стамболово, Жълти бряг, Царева поляна, Кралево, Малък извор, Голям извор 
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и Тънково. Към настоящия момент се обслужват селата в близост до 

общинския център. Много желаещи да ползват услугата има и в отдалечените 

села. Общинското ръководство е включило в приоритетите си за разработване 

на проекти организиране на домашен патронаж за район Силен и Пчелари. На 

този етап капацитетът на домашния патронаж не може да задоволи 

потребностите на населението. Има много желаещи на територията, които 

отговарят на изискванията и искат да ползват услугата. 

 Личен асистент - услугата се предоставя по проект, финансиран от АСП -

"Подкрепа за достоен живот", с който се осигуряват грижи в семейна среда на 

хора, нуждаещи се от постоянно обгрижване в ежедневието си. 

 Център за обществена подкрепа за деца и семейства - функционира от 2012 г. 

и се намира в с. Стамболово. Центърът за обществена подкрепа обслужва деца 

и семейства от всички населени места в общината. Основната му дейност е да 

подобри благосъстоянието на децата в общината чрез прилагане на нови 

устойчиви и комплексни подходи за повишаване качеството на живот на деца 

и семейства в риск за превенция на социалното изключване и преодоляване на 

неговите последици. Към настоящи момент капацитетът на центъра е 20 

потребители на услугата.  

За подобряване качеството на социалните услуги е необходимо разработването и 

предлагането на още много услуги,  които да задоволят потребностите на нуждаещите се 

хора и хората, намиращи се в неравностойно положение, особено имайки предвид 

тенденцията към увеличаване на населението в надтрудоспособна възраст. 

 

VII. 7. ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ  
 

В пространственото развитие на функционалните системи в територията 

структура на общината с най-голяма е концентрацията на обществено-обслужващи 

обекти в общинския център с. Стамболово. На територията на отделните села също има 

обществено-обслужващи обекти в зависимост от специфичните им функции и 

потребности. Пространственото развитие на функционалните системи е в пряка 

зависимост и от броя на населението и жилищната осигуреност в населените места. 
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VII. 7. 1. СЕЛИЩНА СИСТЕМА  
 

 

VII. 7. 1. 1. Йерархична система от населени места 
 

 

В йерархичната система от градове-центрове, като общински и основен център в 

общината село Стамболово  попада в 4то ниво.  

 
Фигура 5. Йерархична система от градове-центрове, Източник: Национална стратегия 

за регионално развитие на  Република България. 

В градоустройствената класификация на населените места по брой жители село 

Стамболово попада в категорията „малки градове”.  

Урбанистичната структура на общината е подчертано центрична с концентрация 

на функции в общинския център и периферни селища с различен характер. В общинския 

център село Стамболово са съсредоточени административното и социално обслужване и 

основната част от икономическата дейност в общината. Селата с най-голям брой 

население на територията са с. Жълти бряг, с. Малък извор и с. Голям извор.  
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VII. 7. 1. 2. Оси на урбанистично развитие 
 

 

Осите на урбанистично развитие за територията на страната на ниво „район за 

планиране“ следват Националната концепция за пространствено развитие, Националната 

стратегия за регионално развитие и Регионалният план за развитие на Южен централен 

регион.  

 
Фигура 6. Полюси и оси на развитие, Източник: Национална Стратегия за регионално 

развитие 2012-2022 г. 

 

Населените места в общината са свързани помежду си и с останалата част на 

страната чрез съществуваща пътна мрежа.  

 

 

 

VII. 7. 1. 3. Пространствено разположение на населените места в селищната система на 

общината 
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В териториалната структура на община Стамболово определящо влияние за 

пространственото разположение на населените места има релефът – хълмист, 

нископланински и отчасти планински релеф, на места силно пресечен със стръмни 

скатове и дълбоки дерета, който е предпоставка за хетерогенното разпределение на  

селищата от части основно по протежението на реките, което формира линеарния 

характер на пространствената структура, както на селищната мрежа, така и на повечето 

от населените места.  

В пространствената структура на общината се открояват няколко основни 

направления, по които са разположени повечето селищни структури.  

Пространствената структура на комуникационната система и мрежата от населени 

места следва естествените форми на релефа, разполагайки се по поречията на реките, 

което е фактор за устойчивото и развитие и изпълнение на основните и функции във 

времето. Характерно за пространствената структура на селищната мрежа е тенденцията 

за усвояване на нови терени по дължината на комуникационните връзки, като на някои 

места тези нови образувания постепенно се сливат със съществуващите селища. 
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VII. 7. 1. 4. Устройство и степен на изграденост на селищната структура, функционални 

системи и обзавеждане на територията по населени места 
 

 

село СТАМБОЛОВО HKV30 ЕКАТТЕ  код община 

68727 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ на землището, km2 22,58 7 Категория  

 

 

Фигура 7. Сателитно изображение на село Стамболово. 

 

село БАЛКАН HKV30 ЕКАТТЕ  код община 

02436 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ на землището, km2 -,- 7 Категория  

 

 

Фигура 8. Сателитно изображение на село Балкан. 
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село БЯЛ КЛАДЕНЕЦ HKV30 ЕКАТТЕ  код община 

07781 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ на землището, km2 10,39 7 Категория  

 

 

Фигура 9. Сателитно изображение на село Бял Кладенец. 

 

село ВОДЕНЦИ HKV30 ЕКАТТЕ  код община 

11692 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ на землището, km2 7,16 7 Категория  

 

 

Фигура 10. Сателитно изображение на село Воденци. 
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село ВОЙВОДЕНЕЦ HKV30 ЕКАТТЕ  код община 

11822 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ на землището, km2 4,24 7 Категория  

 

 

Фигура 11. Сателитно изображение на село Войводенец. 

 

село ГЛЕДКА HKV30 ЕКАТТЕ  код община 

15093 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ на землището, km2 -,- 7 Категория  

 

 

Фигура 12. Сателитно изображение на село Гледка. 
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село ГОЛОБРАДОВО HKV30 ЕКАТТЕ  код община 

15610 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ на землището, km2 2,17 7 Категория  

 

 

Фигура 13. Сателитно изображение на село Голобрадово. 

 

село ГОЛЯМ ИЗВОР HKV30 ЕКАТТЕ  код община 

15775 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ на землището, km2 14,83 7 Категория  

 

 

Фигура 14. Сателитно изображение на село Голям Извор. 
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село ДОЛНО БОТЕВО HKV30 ЕКАТТЕ  код община 

22575 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ на землището, km2 12,77 7 Категория  

 

 

Фигура 15. Сателитно изображение на село Долно Ботево. 

 

село ДОЛНО ПОЛЕ HKV30 ЕКАТТЕ  код община 

22770 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ на землището, km2 5,11 7 Категория  

 

 

Фигура 16. Сателитно изображение на село Долно поле. 
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село ДОЛНО ЧЕРКОВИЩЕ HKV30 ЕКАТТЕ  код община 

22887 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ на землището, km2 12,68 7 Категория  

 

 

Фигура 17. Сателитно изображение на село Долно Черковище. 

 

село ЖЪЛТИ БРЯГ HKV30 ЕКАТТЕ  код община 

29550 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ на землището, km2 18,62 7 Категория  

 

 

Фигура 18. Сателитно изображение на село Жълти бряг. 
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село ЗИМОВИНА HKV30 ЕКАТТЕ  код община 

30908 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ на землището, km2 7,66 7 Категория  

 

 

Фигура 19. Сателитно изображение на село Зимовина. 

 

село КЛАДЕНЕЦ HKV30 ЕКАТТЕ  код община 

37126 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ на землището, km2 8,04 7 Категория  

 

 

Фигура 20. Сателитно изображение на село Кладенец. 
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село КРАЛЕВО HKV30 ЕКАТТЕ  код община 

39400 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ на землището, km2 9,12 7 Категория  

 

 

Фигура 21. Сателитно изображение на село Кралево. 

 

село ЛЯСКОВЕЦ HKV30 ЕКАТТЕ  код община 

44803 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ на землището, km2 10,33 7 Категория  

 

 

Фигура 22. Сателитно изображение на село Лясковец. 
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село МАДЖАРИ HKV30 ЕКАТТЕ  код община 

46070 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ на землището, km2 8,49 7 Категория  

 

 

Фигура 23. Сателитно изображение на село Маджари. 

 

село МАЛЪК ИЗВОР HKV30 ЕКАТТЕ  код община 

46899 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ на землището, km2 11,84 7 Категория  

 

 

Фигура 24. Сателитно изображение на село Малък извор. 
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село ПОПОВЕЦ HKV30 ЕКАТТЕ  код община 

57618 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ на землището, km2 7,17 7 Категория  

 

 

Фигура 25. Сателитно изображение на село Поповец. 

 

село ПЧЕЛАРИ HKV30 ЕКАТТЕ  код община 

58815 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ на землището, km2 12,53 7 Категория  

 

 

Фигура 26. Сателитно изображение на село Пчелари. 
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село ПЪТНИКОВО HKV30 ЕКАТТЕ  код община 

59207 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ на землището, km2 5,48 7 Категория  

 

 

Фигура 27. Сателитно изображение на село Пътниково. 

 

село РАБОВО HKV30 ЕКАТТЕ  код община 

61025 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ на землището, km2 7,73 7 Категория  

 

 

Фигура 28. Сателитно изображение на село Рабово. 
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село СВЕТОСЛАВ HKV30 ЕКАТТЕ  код община 

65629 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ на землището, km2 8,15 7 Категория  

 

 

Фигура 29. Сателитно изображение на село Светослав. 

 

село СИЛЕН HKV30 ЕКАТТЕ  код община 

66411 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ на землището, km2 8,77 7 Категория  

 

 

Фигура 30. Сателитно изображение на село Силен. 
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село ТЪНКОВО HKV30 ЕКАТТЕ  код община 

73585 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ на землището, km2 31,43 7 Категория  

 

 

Фигура 31. Сателитно изображение на село Тънково. 

 

село ЦАРЕВА ПОЛЯНА HKV30 ЕКАТТЕ  код община 

78094 ЕКАТТЕ  код населено място 

Площ на землището, km2 29,54 7 Категория  

 

 

Фигура 32. Сателитно изображение на село Царева поляна. 
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VII. 7. 2. СИСТЕМА ОБИТАВАНЕ 
 

 

VII. 7. 2. 1. Обитаване и жилищна осигуреност 
 

 

За комфорта на населението особено важни са жилищните сгради и условията на 

живот, които те предоставят. В Таблицата се вижда броят на жилищните сгради по 

обитаемостта на сградите. 

 

Таблица 32. Обитавани жилища в община Стамболово 

 Общо Обитавани жилища 

Жилищна 

обитавана 

Жилищна 

необитавана 

Жилищна за 

временно 

обитаване 

Жилищна за 

колективно 

домакинство 

Стамболово 3215 2935 109 169 2 

 

Като цяло броят на жилищните сгради е висок, но качеството на голяма част от 

сградите е лошо. Енергийна ефективност имат осигурени само новоизградените сгради 

и единични бройки от старите. Липсват и алтернативни източници на топлина и светлина 

за домашни нужди. 

 

 

VII. 7. 3. СИСТЕМА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО  
 

 

VII. 7. 3. 1. Анализ на културното наследство в община Стамболово  
 

 

Географската характеристика и пространственото развитие на селищната 

структура в община Стамболово са предпоставката за заселване на различни 

цивилизации по територията ѝ още от Древността. В тази връзка, културното наследство 

в района е резултат от дългогодишното напластяване на отминали цивилизации и епохи, 

които носят специфична памет и идентичност на мястото.  

В основата на формирането на пространствената структура в общината стоят 

културните коридори и културното напластяване, които изразяват устойчивостта във 

времето на културните и селищните взаимовръзки и трайно обособени направления.  

В Националната концепция за пространствено развитие на Република България е 

направена оценка на културното напластяване. 
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Фигура 33. Национални културни коридори; /Източник: Национална концепция за 

пространствено развитие/. 

Културните направления свързват важни елементи на културното наследство и 

традициите, които отразяват събития или периоди от българската и европейската 

историята. Те показват процесите на динамиката в пространственото развитие на 

селищната мрежа. Свидетелство за това са недвижимите културни ценности от 

Античността и Средновековието. 
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Фигура 34. Национална схема на културните маршрути в Република България, Източник: 

Български Национален Комитет на ИКОМОС, колектив с ръководител проф. д.а.н. арх. 

Т. Кръстев, 1999 г. 
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Фигура 35. Западен Трансбалкански път, Източник: Български Национален Комитет на 

ИКОМОС, колектив с ръководител проф. д.а.н. арх. Т. Кръстев, 1999 г. 

 

Политиките върху които набляга ЕС, през последните години са насочени към 

управление и свързване на екологичните, ландшафтни и културни ценности на регионите 

както и реализиране на месния потенциал за развитие на общините и регионите. 

 В този смисъл пространственото и социално-икономическо развитие на 

територията ще бъде ориентирано към културното наследство в общината и природните 

и културни ландшафти, които изразяват регионалната специфика. Това са факторите, 

които имат водеща роля в устройството на територията и регионалното развитие. 
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Фигура 36. Национална схема на културните маршрути в Република България, 

Източник: Български Национален Комитет на ИКОМОС, колектив с ръководител проф. 

д.а.н. арх. Т.Кръстев, 2000 г. 

 

 

VII. 7. 3. 2. Природни и културни ценности в териториалната структура на община 

Стамболово. 
 

 

- Тракийски скални ниши "Кован кая" между селата Маджари и Долно черковище - на 

самия път е запазен скалния култов комплекс с изсечените в скалата трапецовидни ниши 

- наследници на мегалитната култура в Източните Родопи. В региона на Източните 

Родопи са разположени много културни и исторически паметници свързани с Траките - 

останки от тракийски селища, крепости, гробници, светилища и др. Един от най-
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големите мегалитни тракийски култови комплекси е открит в местността Кован-кая до 

село Долно Черковище. Комплексът включва множество (над 100) изсечени в скала 

трапецовидни ниши и пещеровидна гробница. Предполага се че нишите са били 

използвани за поставяне на урните с праха на кремираните мъртъвци. 

500 метра северозападно от с.Долно Черковище, в огромна скала, е открит 

друг Тракийско светилище със 6 култови скални ниши, и изсечена гробница на върха на 

масива. В непосредствена близост са открити следи от голямо тракийско селище. 

- Лъвската глава е природна забележителност, която ще различите в скалите до 

пътя южно от село Долно черковище 

- Крепостта „Асара“ е разположена на 2 км западно от село Рабово, недалеч от стената 

на я. Студен кладенец, се намират останки на средновековната крепост 

"Асара". Крепостта впечетлява със стратегическото си положение и умело й 

вграждане сред непристъпните канари, откъдето е имало отлична видимост към целия 

регион. Асара е заемала водеща роля за Византия в контрола и охраняването на земите й 

в Източните Родопи. Укреплението е имало стени с височина 6 метра и дебелина 2 метра, 

изградени от каменни блокове, споени с хоросан. Имало е и 4 огромни скални кули, 

заграждащи вътрешността й. В една от тези кули е открита малка пещера, а до нея 

гробове. Вътрешността на крепостта е била разделена на две части от друга стена. 

Горната част е била по-малката по размер и е имала охранителни кули. В наши дни части 

от крепостната стена тук е паднала, но е e останалa здравa на земята. В долната част са 

открити запазени основи на сграда, строена с големи правоъгълни камъни. Крепостта 

Асара край Рабово е обявена за археологически паметник на културата с национално 

значение. 

- Тракийски скални гробници разположени около село Пчелари (община Стамболово) 

са открити множество Тракийски скални гробници, датиращи от ранножелязната епоха 

(II-I хил. пр. Хр.). Такива има в местностите "Хамбар кая", "Ак кая", "Кара ин", "Мал 

казан", "Ходжас" и др. В региона "Хамбар кая" има следи от 6 гробници. Те са вкопани 

в горната част на масива и са покрити с големи каменни плочи. Най-впечетляваща е 

гробницата в местността "Кара ин" - 2.5км югоизточно от селото. Тя е изсечена в отвесна 

скала и има трапецовидна форма. Входът й е ориентиран на югоизток и има същата 

трапецовидна форма. Непосредствено над него природните сили са оформили интересен 

скален навес, който придава на гробницата вид на долмен. Гробниците около село 

Пчелари са обявени за паметници на културата. 

http://poseti.guide-bulgaria.com/SC/Haskovo/Stambolovo/Dolno_Cherkovishte
http://poseti.guide-bulgaria.com/SC/Haskovo/Stambolovo/Dolno_Cherkovishte
http://poseti.guide-bulgaria.com/SC/Haskovo/Stambolovo/Rabovo
http://poseti.guide-bulgaria.com/SC/Haskovo/Stambolovo/Pchelari
http://poseti.guide-bulgaria.com/SC/Haskovo/Stambolovo
http://poseti.guide-bulgaria.com/SC/Haskovo/Stambolovo/Pchelari
http://poseti.guide-bulgaria.com/SC/Haskovo/Stambolovo/Pchelari
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Нa територията на общината са разположени къщите от мрежата на Новото 

тракийско злато в регион Стамболово - къща "Бакалница Тракия" в село Поповец, къща 

"Тепавицата" в село Рабово, комплекс "Арда" до село Долно черковище. 

 

 

 

VII. 7. 4. СИСТЕМА ОТДИХ И РЕКРЕАЦИЯ  
 

 

VII. 7. 4. 1. Туризъм 
 

Хабитатите по р. Арда и многобройните защитени зони и местности създават 

възможности за туризъм в трансграничния регион на България с Гърция и Турция. 

Съхранените следи от праисторическите, античните и средновековните времена създават 

предпоставки за развитие на културен туризъм. Запазените селски традиции, читалища, 

църкви и джамии, заедно със съвременната култура са ресурс за контакт между 

отделните обекти и изграждането на система от местни културни пътища. 

 

VII. 7. 4. 2. Места за настаняване, нощувки, туристи 
 

 

Туристическата дейност в общината е добре обезпечена откъм места за настаняване. 

В общината има регистрирани 14 средства за подслон, с общо 265 бр. легла. Обектите за 

настаняване са разположени неравномерно по територията на общината. 

 

Таблица 33. Места за настаняване и средства за подслон. 

Име Легла/стаи Населено място 

Мотел “Гледка “ 60 с. Гледка 

Бунгала „Арда” 30 с. Долно Черковище 

Бунгала за отдих и туризъм 

“Перпера” 

20 с. Долно Черковище 

Самостоятелни стаи за подслон и 

нощувки “Мако” 

10 с. Стамболово 

Къщи за гости „Никодиа” 18 с. Царева поляна 

Самостоятелни стаи за гости 

„Бакалница Тракия” 

6 с. Поповец 

Хотел „Арда” 21 с. Долно Черковище 

Къща за гости 

„Тепавицата” 

13 с. Рабово 
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Бунгала 

„Балкан Вилидж” 

20 с. Царева поляна 

Къща за гости 

„Воеводски хан” 

16 с. Кралево 

Къща за гости „Агродиа” 9 с. Царева поляна 

Семеен хотел„Хефес“ 20 с. Кралево 

Семеен хотел „Перпера“ 12 с. Долно Черковище 

Туристически център за еко туризъм 

 

10 На 900 м. от с. Тънково 

Източник: Община Стамболово 

 

Местата за отдих и развлечение в община Стамболово са разнообразни и 

удовлетворяват нуждите на населението. Общинският център има най-голяма 

обезпеченост откъм брой заведения, докато в селата те са по-малко. 

Таблица 34.  Места за настаняване 

Име Места Населено място 

Ресторант “Гледка” 50 с. Стамболово 

Бистро “ АРДА” 50 с. Долно Черковище 

Ресторант „Хефес“ 50 с. Долно Черковище 

Кафе-аперитив “ МАГИ-1”  50 с. Стамболово 

Интернет кафе “Телецентър” 20 с. Стамболово 

Пивница “Стефи” 20 с. Долно Ботево 

Кафе-аперитив „Найк” 25 с. Долно Ботево 

Кафе-аперитив “Арда” 20 с. Долно Черковище 

Пивница “Стайко Стайков” 20 с. Жълти бряг 

Кафе-аперитив-“ДАНИ” 30 с. Жълти бряг 

Кафе-аперитив “ИХ-55” 25 с. Лясковец 

Кафе-аперитив “Бен беля” 20 с. Поповец 

Пивница „ИБО” 20 с. Поповец 

Кафе-аперитив “СЕВИ” 22 с. Пчелари 

Кафе-аперитив “Пчелари” 15 с. Пчелари 

Кафе-аперитив “Гюсеф” 20 с. Силен 

Кафе-аперитив “Гюлюстан Яшар” 20 с. Царева поляна 

Бистро „Чинара“ 20 с. Стамболово 

Дискотека “Гледка” 40 с. Гледка 

Източник: Община Стамболово 

 

 

VII. 7. 5. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ 
 

 

Съгласно Наредба № 7 /ДВ бр. 45/1999 г./ за оценка и управление качеството на 

атмосферния въздух, качеството на атмосферния въздух се наблюдава в 34 района на 

страната, в които съществува потенциална възможност от влошаване здравето на 
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населението, вследствие замърсяването на атмосферния въздух. Това са райони, чийто 

център са големи градове или по-малки населени места, в които са разположени   крупни   

индустриални   предприятия   -  замърсители.   В   община 

Стамболово поради липса на подобни големи промишлени замърсители няма такъв 

пункт за мониторинг и замърсеността не се следи, тъй като се смята, че чистотата на 

въздуха е по-висока от тази в региона. 

Най-големи антропогенни източници на ЛОС са пътният транспорт - от бензиновите 

двигатели на МПС - 40%, и индустрията с около 35%. На пътния транспорт се дължат 

38% от азотните оксиди. 

Селското стопанство е основен източник на амоняк с около 50% от цялото количество, 

като други 26% са от производството на азотни торове. 

Индустрията и автомобилният транспорт са основните източници на олово. 

От изгарянето на горива в битовия сектор се емитира близо 70% от цялото количество 

поли ароматни въглеводороди. 

При епизодичните замервания в района на Община Стамболово липсват регистрирани 

замърсители на въздуха. Не съществуват и индикации за възникнали инциденти, не са 

постъпили в специализираните органи жалби или сигнали през последните 8 години за 

наличието на каквито и да е местни замърсители. Поради тези причини може да се 

заключи, че въздухът на територията на общината е чист. Разработеният проект на нов 

закон за атмосферния въздух ще подобри мониторинга и ще намали опасностите от 

замърсявания на околната среда. 

В община Стамболово липсват населени места с режим на водоподаване, както и 

населени места без централно водоснабдяване. Няма и отклонение в стандартите за 

качеството на питейната вода. В голяма част от населените места е изградена 

канализация. 

Водите на територията на община Стамболово се управляват от община Стамболово 

- "Стамболово" ЕООД - 18 населени места; ВиК Хасково - 8 населени места, Басейнова 

дирекция - Пловдив, РИОКОЗ и др. Производственият и санитарен контрол по 

химичните, микробиологичните и радиологичните показатели на питейните води се 

извършват от "Стамболово" ЕООД и ВиК Хасково. 

Контролът върху качеството на водите се осъществява от РИОСВ - Хасково и 

РИОКОЗ - Хасково. 

Природният състав на водите варира в широки граници по отношение на твърдост, 

флуорен и йоден дефицит, което обуславя необходимостта от постоянство в 



135 

 

провежданите профилактични мероприятия. Незначителни са отклоненията в 

показателите: амоняк, нитрити, окисляемост и фосфати. Природно обусловено е 

наднорменото съдържание на манган в питейните води, който силно влошава 

органолептичните показатели, а това води до големи загуби за поддръжка на 

водопроводните съоръжения. 

На територията на с. Долно Ботево има два минерални извора. Има и други, които не 

са проучени и не се познават. 

Липсват актуални данни за чистотата на почвата в община Стамболово. Поради 

липсата на сериозни замърсители се смята, че т,я както и водите, има висока степен на 

чистота. За нейното опазване важно значение има Закона за опазване почвата от 

замърсяване и Закона за опазване на земеделските земи. Според действащата нормативна 

уредба почвата в населените, курортните и излетните места и земите около тях, както и 

в района на водохващанията за питейно водоснабдяване, се поставят под санитарна 

охрана. Почвата, която се използва за селскостопански нужди, се поставя под охраната 

на МЗГ. Опазването на земеделските земи е вменено като задължение, главно на 

собствениците и ползвателите на земеделски земи. Опазване чистотата на почвите, 

съответно на предприемачите и местното население. Всеки, който е допуснал 

замърсявания, произтичащи от извършваната от него стопанска или друга дейност е 

длъжен да понесе съответната санкция за допуснатото нарушение. На общината се 

възлага основно контролираща, а в някои случаи и санкционираща роля. Затова 

представителите на местната власт трябва да познават добре различните производства, 

опасностите от тяхната дейност и мерките, които планират техните собственици, за да се 

предотвратят замърсяванията и да не възникват екологични огнища, които да стопират 

развитието на екологичния туризъм и екологичното селско стопанство. 

Кариерите за добив на инертни материали, които се намират на територията на 

общината, са сериозен замърсител и освен това нарушават териториите. Те се намират в 

следните населени места: с. Кралево /25 дка/, с. Пчелари /12 дка/, с. Голям извор /15 дка/ 

и с. Долно Ботево /1 дка/. 

В общината има и свлачища, чието местоположение и площи, както и предприетите 

мерки, са отразени в следващата таблица. 
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Таблица 35. Свлачища в община Стамболово 

Местонахождение на 

свлачището 

Площ Предприети мерки на защита 

с. Лясковец, „Бунарджика“ 55 дка Няма 

с. Пчелари, „Бстаул Дере“ 5 дка Няма 

с. Стамболово – в близост до 

главния път 

3 дка Изготвен проект „Укрепване на свлечен откос 

на напис и изграждане на подпорна стена при 

км 8+334 на път III-5074 с. Стамболово“ 

 

В община Стамболово се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване със 

собствен превоз на общината, а депонирането на събраните битови отпадъци се извършва 

на регионалното депо в гр. Харманли. Количествата битови отпадъци през годините се 

разпределят така: 

 Количество битови отпадъци за 2009 година - 903,330 тона 

 Количество битови отпадъци за 2010 година - 1 194,620 тона 

 Количество битови отпадъци за 2011 година - 1 208,740 тона 

 Количество битови отпадъци за 2012 година - 1 157,62 тона  

Сметопочистването и сметоизвозването на всички отпадъци от територията на 

община Стамболово до сметището в гр. Харманли се извършва като дейност на община 

Стамболово. В общината е забранено изоставянето, нерегламентираното изхвърляне, 

изгарянето или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците. 

В общината са осигурени 513 броя контейнери тип „Бобър" и други съдове за 

съхраняване   на   битовите   отпадъци.   Осигурените   съдове   и   организираното 

сметоизвозване осигурява сметосъбирането и обработката на около 1300 т отпадъци 

годишно. 

Община Стамболово е член на Сдружението на общините, депониращи ТБО на 

регионално депо - Харманли. По този начин се гарантира тяхното обезвреждане, 

съгласно нормативните изисквания. 

Уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените 

места, предназначени за обществено ползване, се почистват редовно. Все още не е 

осигурено: 

 разделното събиране на битови отпадъци, включително отпадъци от опаковки, 

като се определят местата за разполагане на необходимите елементи на системата за 

разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки; 
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 организирането и прилагането на система за разделно събиране на излезлите от 

употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак; 

 организирането на дейността по събирането и съхраняването на излезли от 

употреба моторни превозни средства на площадките за временно съхраняване 

Не е напълно предотвратено изхвърлянето на битови и промишлени отпадъци на 

неразрешените за това места и понякога се създават локални замърсявания, които общината 

почиства текущо. 

Не се наблюдава превишение на шума над допустимите норми. 

Липсват данни, които да констатират стойностите за специфичните активности на 

естествените радионуклиди над фоновите, характерни за почвите, тъй като община 

Стамболово не попада в контролираните от НЦОСУР и РИОСВ райони. 

На база на липсващи замърсители в общината може да се заключи, че няма отклонения 

от действащите норми и характерните за региона стойности на гама-фон. 

Зелените площи, които са 49 002 кв.м, не са достатъчни в община Стамболово и не 

всички са в добро състояние. С цел подобряване на средата се предвижда тяхната 

рехабилитация и доизграждане. 

Таблица 36. Зелени площи в община Стамболово, област Хасково (в кв. м.) 

№ Населени места УПИ Квартал Квадратура м2 Забележки 

1 Стамболово I кв. 83 3625,00  

2 Жълти бряг   0,00  

3 Царева Поляна VI кв. 25 2270,00  

4 Балкан   0,00  

5 Гледка   0,00  

6 Кралево   0,00  

7 Долно Ботево II кв. 12 1295,00  

8 Тънково IX кв. 35 1660,00  

9 Кладенец I кв. 7 4631,00 за спорт 

10 Зимовина XXIII кв. 11 650,00 чешма 

11 Лясковец   0,00  

12 Поповец I кв. 8 2596,00 парк и джамия 

13 Светослав I кв. 10 8152,00  

14 Силен II кв. 9 15473,00 парк и стадион 

15 Голям извор I кв. 43 47,00 чешма 

16 Долно поле   0,00  

17 Войводенец   0,00  

18 Воденци III кв. 4 6670,00  

19 Рабово   0,00  

20 Голобрадово   0,00  

21 Пчелари XVIII кв. 6 1510,00  

22 Бял кладенец   0,00  

23 Пътниково   0,00  

24 Маджари   0,00  

25 Малък извор   0,00  
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26 Долно Черковище   0,00  

 Общо:   49002,00  

 

Екологичните проблеми се обуславят от липсата на достатъчно развита 

канализационна мрежа и достатъчно на брой ПСОВ, както и дребно и разпокъсано селско 

стопанство, ниска екологична култура, липса на финансови средства. В селата липсват 

места за загробване на умрели животни, които често биват изхвърляни в местности, 

разположени в близост до водоизточници или вододайни зони. Наблюдават се частични 

замърсявания на река Арда от земеделските земи, намиращи се по нейното поречие, и 

отпадъците, свързани с отглеждането на животни. 

 

VII. 7. 6. ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

 

VII. 7. 6. 1. Пътна инфраструктура 
 

 

Пътната мрежа на територията на общината е около 314 км, от които вътрешната 

улична мрежа е 163,96 км, общинските пътища (четвъртокласна пътна мрежа) са 83,4 км 

и третокласната пътна мрежа е 67 км. Общинските пътища и пътните отсечки осигуряват 

транспортни връзки от местно значение. Те се свързват с пътищата от републиканската 

пътна мрежа или с улиците в населените места. През последните години са изградени и 

подновени, със средства от общинския бюджет и друго външно финансиране, пътища и 

няколко пътни отсечки, свързващи различни села на общината. В следващата таблица е 

дадена подробна справка за реализираните пътни проекти по години. 

Таблица 37. Реабилитирани и/или новопостроени общински пътища по години. 

Година Проект Фаза Степен на 

реализация 

Начин на 

финансиране 

Стойност 

2007 „Благоустройство на 

централна улица и площад 

в с. Стамболово“ /участък 

от третокласен път III -

5074/ 

Реализиран Приключил ПУДООС 178935.90 

лв. с ДДС 

2007-

2008 

„Рехабилитация на 

вътрешна улична мрежа в 

с. Долно Черковище“ 

Реализиран Приключил МРРБ 1511978.27 

лв без ДДС 

2007 „Рехабилитация на улици в 

с. Рабово“ 

Реализиран Приключил САПАРД 99912.00 лв. 

без ДДС 

2010-

2012 

Реконструкция на улица в 

село Малък извор, община 

Стамболово“ 

Реализиран Приключил ПРСР-ДФ 

„Земеделие“ – 

РА 

1899960.00 

лв. 
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2010-

2012 

„Реконструкция на 

съществуващи общински 

пътища: Лот 1. „Път 

HKV2174 /III-593, 

Маджари-Силен/ -

Воденци-Пътниково   

/НКУ2177/"   и Лот 2. 

"Път НКУ2175, със стар 

№ 50534,    /III-593,     

Голобрадово    -Маджари/ 

- Пчелари - Светослав - 

Бял кладенец" 

Реализиран В етап на 

окончателно 

плащане 

ПРСР-ДФ 

„Земеделие“ – 

РА 

4934858.00 

лв. 

2010 "Реконструкция на улици 

в с. Кралево, община 

Стамболово" 

Реализира 

се 

В етап на 

изпълнение 

ПРСР-ДФ 

„Земеделие“ – 

РА 

1907244.00 

лв. 

2010-

2012 

"Реконструкция на улици 

в с. Маджари, община 

Стамболово" 

Реализиран В етап на 

окончателно 

плащане 

ПРСР-ДФ 

„Земеделие“ – 

РА 

1913984.00 

лв. 

2012 „Реконструкция на път 

НКУ 1172/ III-5074 

„Стамболово - Граница 

Община Стамболово - 

Кърджали - III - 5072" 

В процес 

на 

реализация 

Съгласуване 

на тържни 

процедури 

ПРСР-ДФ 

„Земеделие“ – 

РА 

3681600.00 

лв. 

2012 Реконструкция на път 

HKV 1170/III-505 „Корен-

Малък извор/ Кралево- 
Кладенец-Зимовина/ III-

5072, от км 0+000 до км 

1+983 и км 3+940 до км 

9+124" 

В процес 

на 

реализация 

Съгласуване 

на тържни 

процедури 

ПРСР-ДФ 

„Земеделие“ – 

РА 

1485686.00 

лв. 

 

Основните пътни артерии на Община Стамболово, с които основно се свързва 

туристопотокът, са: 

 Път: „Хасково - Книжовник - Стамболово - Поповец - Кърджали -Момчилград - 

Маказа - граница Република Гърция" - свързва общината със съседните й общини - 

Хасково, Кърджали и Момчилград, а след построяването на КПП Маказа и с Р. Гърция; 

 Път: „Хасково - Книжовник - Стамболово - Долно Черковище - Падало - 

Ивайловград - Славеево - граница Република Гърция" - осъществяват връзката на 

общината с община Хасково, Ивайловград и с Р. Гърция; 

 Път: „Стамболово - Иваново - Харманли - Свиленград – Р. Гърция или Р. 

Турция" - осъществяват връзката на общината с община Харманли, Свиленград, Р. 

Гърция и Р. Турция; 

 Път: "Кърджали - Крумовград - Ковил - Джанка - Поточница - Студен Кладенец 

- Рабово - Пчелари - Стамболово - Хасково", осъществяват връзката на общината с 

община Кърджали, Крумовград и Хасково. 
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За съжаление големи участъци от тези пътища са в лошо техническо състояние. 

Извършват се частични ремонти, които не подобряват цялостното им технико-

експлоатационно състояние. Следва да се има предвид, че експлоатационния им период 

отдавна е изтекъл и е необходимо извършването на ново строителство, реконструкция и 

рехабилитация на редица пътни участъци. Към настоящия момент почти всички 

участъци от републиканската пътна мрежа се нуждаят от реконструкция или 

рехабилитация. 

Като цяло качеството на пътната и транспортната мрежа не отговаря на европейските 

стандарти. Липсват финансови средства за поддържане не само на четвъртокласните, но 

и третокласните пътни мрежи. Подходите на общината не са обозначени и не са 

маркирани с достатъчно на брой пътни табели. Част от улиците в селата не са 

асфалтирани или е положена частична улична настилка. 

В долната таблица са отразени дължината и състоянието на пътната мрежа по 

участъци за всеки от общинските пътища, които са с обща дължина от 83,4 км. 

Таблица 38. Дължина и състояние на пътната мрежа по участъци за всеки от 

общинските пътища. 

№ Пътна мрежа по 

участъци от 

общинските пътища 

Дължина 

в метри 

Състояние 

добро, 

задоволително 

лошо 

Участъци 

без 

настилка 

Път № Стар № 

1. /III-5074/Стамболово-

Царева поляна 

3500 задоволително няма HKV 

2171 

50514 

2. /НКУ1248,Жълти 
бряг-Балкан/Царева 
поляна-ЖП спирка 
Царева поляна 

2000 лошо няма HKV 

1181 

M14 

3. /Ш-505,Малево-Малък 
извор/Корен-Граница 
общ./Хасково-
Стамболово/-Жълти 
бряг-Царева поляна-
поч. база Балкан 

10500 лошо няма HKV 

1248 

50506, 

M13 

4. /III-5074/Стамболово-
Граница 
общ./Стамболово- 
Кърджали/-Ш-5072 

6300 лошо няма HKV 

1172 

50516 

5. /III-5072, Сестринско-
Поповец/-Пътниково-
Светослав/НКУ2175 

8300 лошо няма HKV 

2177 

M2, M6 

6. /Ш-593,Голобрадово-
Маджари-/Пчелари-
Светослав -Бял 
кладенец 

7000 много добро няма HKV 

2175 

50534, 

M9 

7. /Ш-593,Маджари-
Силен/-Воденци-
Пътниково/НКУ2177 

5700 много добро няма HKV 

2174 

50526 
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8. /III-507/Мост-Крин-
Звиница-Граница 
общ./Кърджали-
Стамболово/ -
/НКУ2148/ 

1200 задоволително няма KRZ 1296 50718 

9. /Ш-593,Орешари-
Силен/Маджари-
Маджари запад 

600 задоволително няма HKV 

2176 

M1 

10. /III 593,Маджари- 
Силен/ Маджари-
Войводенец- Долно 
поле-Долно 
Черковище III-593 

9700 задоволително няма HKV 

1173 

50517, 

M5 

11. Гледка - Кушук 
"Тютюнева фабрика 

3100 добро няма местен 

път 

 

12. /III-505, Корен-М. 
извор/Кралево-
Кладенец Зимовина/ 
III-5072/ 

12000 лошо няма HKV 

1170 

50508, 

M12 

13. /Ш-593,Маджари-
Голям извор/Долно 
Ботево-Кладенец 
НКУ1170 

4000 задоволително няма HKV 

2179 

M8 

14. /Ш-505,Голям извор-
Тънково-гроб. парк-
хижа Тънково 

2000 лошо без 

настилка 

HKV 

3180 

M11 

15. /Ш-5072,Поповец-
Зимовина/-Нова 
махала 

1000 задоволително няма HKV 

2178 

M7 

16. /Ш-808,Долни 
Главанак-Тополово/-
Златоустово-Граница 
общ./ Маджарово-
Стамболово/-/Ш-505/ 

3700 добро няма HKV 

2102 

50334, 

M10 

17. /Ш-808,Иваново-
Върбово/-Славяново 
Граница общ. 
/Харманли - 
Стамболово/-Малък 
извор/Ш505/ 

2800 лошо няма HKV 

1214 

50326 

 Общо: 83400     

 

 

 

VII. 7. 6. 2. Транспортна достъпност и осигуреност на територията 
 

 

Община Стамболово е разположена в близост до границата с Турция и Гърция, намира 

се на 22 км до изграждащата се магистрала „Тракия". Нейното благоприятно положение 

се увеличава след откриването на КПП „Маказа". 
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Общата инфраструктура включва транспортното (въздушно, пътно, железопътно), 

градско планиране и строителство, архитектура, водоснабдяване и електроснабдяване, 

опазване на околната среда, въпросите на чистотата и др. 

Транспортното обслужване на населението се извършва изключително с частни 

превозвачи. По утвърдена транспортна схема се осъществяват връзки с големи градове 

като София, Пловдив, Варна, Стара Загора, както и Свиленград чрез ГКПП "Капитан 

Андреево" и ГКПП „Орменион". 

 

Транспортната инфраструктура е с местно и национално значение - територията на 

община Стамболово е в близост до преминаващите международни транспортни 

коридори (ОЕТК) № 4, № 9 и № 10, които създават добра предпоставка за развитие на 

бизнес и туризъм. 

ОЕТК № 4 провежда международните потоци между Румъния, България и Гърция по 

направлението София - Пловдив - Свиленград - ГКПП Капитан Андреево. 

ОЕТК № 9 провежда международните потоци между Румъния, България и Гърция 

посредством българския участък Русе - Велико Търново - Стара Загора -Димитровград - 

Свиленград - ГКПП Ново село. Особено важен е новооткритият участък Хасково - 

Кърджали - Подкова - прохода Маказа. 

ОЕТК № 10 провежда международните потоци между Европа, България и Турция в 

комбинация с ОЕТК № 4 посредством българския участък ГКПП Калотина - София - 

Пловдив - Свиленград - ГКПП Капитан Андреево, като осигурява връзка между Европа 

и Азия. Направлението на ОЕТК № 10 през българската територия е едно от най-

интензивните и отдавна утвърдено в международния транзит. 

Геостратегическото положение на общината се определя от близостта на общинския 

център с областния град, близостта на международен път Е80 и границата с Гърция и 

Турция (75 - 80 км). Изграждането на прохода Маказа подобрява в още по-голяма степен 

връзката с граничните територии на Р. Гърция. 

Територията на община Стамболово е обхваната от доста добре развита пътна мрежа, 

която е в сравнително добро състояние и възлиза на 150,4 км, които включват: 

 IV-то класни пътища - 83,4 км 

 III-то класни пътища - 67 км 

Пътната инфраструктура е изцяло покрита с трайна настилка, която на места е 

обновена след реализирани проекти за реконструкция на водопроводната и 

канализационна мрежа на територията на общината, но като цяло е в лошо състояние. 
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Вътрешна улична мрежа в общината е 163,96 км. 

Таблица 39. Улична мрежа в община Стамболово в линейни метри и квадратура по 

селата 

№ Населени места Линейни метри Квадратура кв. м. ИНВ обслужване 

1. Стамболово 17389,00 188725,00 Хасково 

2. Жълти бряг 15170,00 149972,00 Хасково 

3. Царева Поляна 18858,00 185242,00 Хасково 

4. Балкан 1860,00 18200,00 Хасково 

5. Гледка 6537,00 79360,00 Хасково 

6. Кралево 3854,29 23125,74 Хасково 

7. Долно Ботево 10485,00 105300,00 Харманли 

8. Тънково 11975,00 115730,00 Харманли 

9. Кладенец 3095,00 30950,00 Харманли 

10. Зимовина 4625,00 43710,00 Харманли 

11. Лясковец 5302,00 47747,00 Харманли 

12. Поповец 4174,00 35612,00 Харманли 

13. Светослав 4480,00 40200,00 Харманли 

14. Силен 4660,00 42700,00 Харманли 

15. Голям извор 7908,00 82878,00 Харманли 

16. Долно поле 3865,00 38900,00 Харманли 

18. Войводенец 3067,00 32496,00 Харманли 

17. Воденци 3760,00 32060,00 Харманли 

19. Рабово 3248,00 32430,00 Харманли 

20. Голобрадово 3825,00 35910,00 Харманли 

21. Пчелари 4200,00 39860,00 Харманли 

22. Бял кладенец 6193,00 55664,00 Харманли 

23. Пътниково 1920,00 15630,00 Харманли 

24. Маджари 4267,27 25603,62 Харманли 

25. Малък извор 4000,07 24000,42 Харманли 

26. Доно Черковище 5240,00 31440,00 Харманли 

 Общо: 163957,63 1553445,78  

Източник: Община Стамболово 

 

Таблица 40. Улична мрежа в община Стамболово, която се нуждае от обновяване (в 

л.м. и квадратура) 

№ Населени места линейни метри квадратура м2 

1. Стамболово 17389,00 188725,00 

2. Жълти бряг 15170,00 149972,00 

3. Царева Поляна 18858,00 185242,00 

4. Балкан 1860,00 18200,00 

5. Гледка 6537,00 79360,00 

6. Долно Ботево 10485,00 105300,00 

7. Тънково 11975,00 115730,00 

8. Кладенец 3095,00 30950,00 

9. Зимовина 4625,00 43710,00 

10. Лясковец 5302,00 47747,00 

11. Поповец 4174,00 35612,00 

12. Светослоав 4480,00 40200,00 

13. Силен 4660,00 42700,00 
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14. Голям извор 7909,00 82878,00 

15. Долно поле 3865,00 38900,00 

16. Войводенец 3067,00 32496,00 

18. Воденци 3760,00 32060,00 

17. Рабово 3248,00 32430,00 

19. Голобрадово 3825,00 35910,00 

20. Пчелари 4200,00 39860,00 

21. Бял кладенец 4193,00 55664,00 

22. Пътниково 1920,00 15630,00 

 ОБЩО: 146596,00 1449276,00 

Източник: Община Стамболово 

 

Общественият превоз на пътници на територията на общината се изпълнява от ЕООД 

„Арда тур", ЕТ „Мирти", ЕООД „Тракия бус", ЕТ „Ман тур", ЕТ „Есен тур" и ЕТ „Бреза 

Белев". 

На територията на община Стамболово има изградена ж. п. връзка при с. Царева поляна, която 

е част от трасето Хасково - Кърджали. 

 

VII. 7. 6. 3. Железопътен транспорт 
 

В западната част на общината, през землището на село Царева поляна, на протежение 

от 5,3 км преминава участък от трасето на жп линията Русе – Горна Оряховица – Стара 

Загора – Димитровград – Подкова, където има изградена жп спирка. 

 

VII. 7. 6. 4. Воден транспорт 
 

На територията на община Стамболово няма развит воден транспорт. 

 

VII. 7. 7. ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА  
 

 

VII. 7. 7. 1. Водоснабдяване и канализация 
 

 

Община Стамболово се захранва с питейна вода от 2 бр. шахтови кладенци, изградени 

в поречието на р. Арда - с. Долно поле, от които единият е работен , а другият - резервен. 

Те осигуряват питейна вода за 18 села от Община Стамболово ,като дебита е средно 850 

куб. м. на денонощие. Освен това съществуват 2 бр. шахтови кладенци , на р. Бързей, 

които обслужват с. Ж. Бряг. Дебита е около 120 куб. м. на денонощие. 

"Стамболово" ЕООД обслужва 20 бр. напорни и 2 бр. черпателни водоеми с обща 

кубатура 3425 куб. м., като във всяко населено място има работен напорен водоем , а в 
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помпени станции Долно поле и Силен , съответно и черпателни резервоари. Изградени 

са монолитно от стоманобетон .Съществуващите резервоари са напълно достатъчни за 

обслужваното население. Няма неводоснабдени селища . 

Покритието и степента на изграденост е 100%. Общата дължина на външните 

водопроводи е 49850 м., а на вътрешните-приблизително 151 000 м. Външните 

водопроводи са както следва: 

Стоманени водопроводи ПЕВП водопроводи 

Ф 377 – 1500 м. Ф 160 – 11700 м. 

Ф 219 – 8200 м. Ф 110 – 8500 м. 

Ф 108 – 9050 м. Ф 75 – 4500 м. 

Ф 83 – 3200 м. Ф 63 – 100 м. 

Общо: 21950 м. Общо: 27900 м. 

Общо довеждащи водопроводи: 49850 м.  

 

Водоснабдителната система, която „Стамболово" ЕООД обслужва има:  

-подем 1-Долно поле ШК-работна мощност 36 КВт. В експлоатация от 1999г.  

-подем 2-Долно поле-помпена станция с 2 бр. работни помпи с мощност 90 КВт. В 

експлоатация от 1999г. 

-подем З-Силен-помпена станция с 1 бр. работна помпа с мощност 75 КВт и 1 

бр. резервна помпа с мощност 135 КВт. В експлоатация от 1999 год. 

-ПС"Ж.Бряг"-2 бр. помпи с мощност 7 КВт. В експлоатация от 2007 г. 

5.Канализационната мрежа в общината е частично изградена и незавършена. Ниска 

натовареност .Има изградена мрежа и ПСОВ в отделни села , както следва: 

-с. Поповец-с. Зимовина с дължина 8727 м. и ПСОВ/2010 г. 

-с. Кладенец с МПСОВ/2008 г./невъведен в експлоатация/ 

-с. М. извор с МПСОВ/2007 г./невъведен в експлоатация/ 

-с. Д. Черковище с МПСОВ/2007 г./невъведен в експлоатация/ 

-с. Лясковец с МПСОВ/2009 г./невъведен в експлоатация/ 

-с. Маджари с ПСОВ/2008 г./невъведен в експлоатация/ 

-с. Кралево с МПСОВ/2008 г. 

Част от селищната инфраструктура е в недобро техническо състояние/ селата 

Стамболово, Гледка и Зимовина/. Изпълнени от етернитови тръби, често аварират, 

водопроводните сградни отклонения са напълно амортизирани. Довеждащите 

водопроводи, там където са изпълнени от стоманени тръби/от 1 -ви подем до с. Силен/, 

поради липса на изградена катодна защита са силно корозирали. 
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Таблица 41. Водопровод и канализация по села в община Стамболово. 

№ Населено 

място 

Външен 

водопровод 

Вътрешен 

водопровод 

Външна 

канализация 

Вътрешна 

канализация 

1 Малък извор ж. тр. ф-100-525м жел. тр. ф50-380м 

ет. тр. ф60-3710м 

 гл.к.1-ф315-1006м 

гл.к.1-ф400-406м 

гл.к.2-ф315-1131м 

гл.к.3-ф.315-1228м 

втор.к.ф315-1088м 

втор.к.ф200-904м 

вълнообр полиет. тр. 

2 Кралево ж. ф100-200м  

пвц т.ф100-100м 

пвц ф60-1200м 

пвц ф50-1600м 

 гл.к.1-ф400-247м 

гл.к.1-ф315-610м 

гл.к.2-ф315-564м. 

гл.к.2-ф400-313м 

втор.к.ф315-1835м 

гофирани тръби 

3 Маджари ж. тр. ф80-250м  

ж. тр. ф.63-150м 

ж. тр. ф80-500м 

ет. тр. ф80-80м 

пвц ф63-600м 

пвц ф50-2500м 

пвц ¾“-250м 

 гл.к.ф300-570м 

гл.к.ф300-680м 

втор.ф300-1056м 

пвц тръби 

4 Голям извор ет. тр. ф100-5500м ж. тр. ф63-1200м 

пвц тр. ф-63-200м 

 няма 

5 Маджари пвц тр. ф63-150м пвц тр. ф-64-3000м  бет. тр.ф300-100м 

6 Рабово пвц тр. ф63-1000м пвц. тр.ф63-1200м  пвц тр.ф200-300м 

7 Светослав ет. тр. ф.100-700м ет. тр. ф80-3100м  бет. тр.ф500-400м 

бет. тр.ф300-480м 

бет. тр.ф300-400м 

8 Бял кладенец ет. тр. ф60-500м ет. тр. ф60-3000м  няма 

9 Балкан к.етер.т.ф80-800м 

пвц тр.ф63-700м 

пвц тр.ф63-2000м  бет.тр.ф250-250м 

10 Жълти бряг пвц тр.ф75-2000м 

ет.тр.ф.80-1000м 

пвц тр.ф63-2000м 

пвц тр.ф50-2500м 

 бет.тр.ф300-500м 

пвц тр.ф250-800м 

бет.тр.ф200-1000м 

пвц тр.ф160-1500м 

пвц тр.ф110-700м 

11 Стамболово ет.тр.ф100-300м ет.тр.ф80-9300м  бет.тр.ф300-6300м 

12 Гледка пвц тр.ф80-2000м азб.тр.ф60-1300м 

азб.тр.ф80-300м 

 бет.тр.ф350-1050м 

13 Царева поляна ет.трф200-2000м ет.тр.ф200-1000м 

ет.тр.ф80-1600м 

ет.тр.ф60-1500м 

 бет.тр.ф1000-500м 

бет.тр.ф300-150м 

гофр.тр.ф100-2350м 

14 Лясковец пвц тр.ф200-150м пвц тр.ф60-2100м 

пвц тр.ф40-1400м 

 гл.к.1-ф315-930м 

гл.к.1-ф400-638м 

гл.к.2-ф315-1206м 

гл.к.3-ф315-1082м 

втор.к.ф315-2346 

графирани тръби 

15 Тънково пвц тр.ф90-800м пвц тр.ф50-9000м  бет.тр.ф500-4000м 

16 Долно Ботево ет.тр.ф80-400м ет.тр.ф80-1000м 

ет.тр.ф60-3000м 

 бет.тр.ф300-500м 

17 Зимовина ет.тр.ф150-680м ет.тр.ф150-785м 

ет.тр.ф801795м 

 гл.к.1-ф315-487 

гл.к.1-ф400-1188м 

втор.ф315-2099м 

графирани траби 

18 Поповец ет.т.ф120-500м ет.тр.ф120-500м  гл.к.1ф315-698м 

гл.к.1ф400-1518м 

гл.к.2ф315-446м 

гл.к.2ф200-361м 
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втор.ф315-2172м 

втор.ф200-28м 

гофирани тръби 

19 Кладенец ж.тр.ф.80-600м ж.тр.ф80-2100м гл.к.пр.с.ф500-

130м 

гофирани тръби 

гл.к.ф315-601м 

ф315-2371м 

гофирани тръби 

20 Пътниково пвц ф.90-90м пвц ф75-400м 

пвц ф50-300м 

 няма 

21 Воденци пвц тр.ф.90-50м пвц тр.ф90-1500м  бет.тр.ф300-300м 

22 Силен пвц ф.63-1300м пвц тр.ф63-1800м  бет.тр.ф300-500м 

23 Войводенец жел.тр.ф60-950м жел.тр.ф80-1500м  няма 

24 Долно поле ж.тр.ф100-400м ж.тр.ф80-1000м 

ет.тр.ф80-1000м 

 няма 

25 Долно 

черковище 

ж.тр.ф100-300м пвц ф63-2500м 

пвц ф50-310м 

до пр.ст.ф800-

395м 

гофирани тръби 

гл.к.1ф300-333м 

гл.к.1ф400-592м 

гл.к.1ф600-403м 

втор.г.ф300-3078м 

втор.г.ф400-667, 

втор.г.ф500-387м 

гофирани тръби 

26 Голбрадово азб.тр.ф80-400м азб.тр.80-1000м  бет.тр.ф300-1000м 

„ВиК“ Хасково 

 

Общината разполага с добри в количествено и качествено отношение водоизточници, 

които на места не се използват рационално и това води до недостиг на вода в някои от 

населените места. Не във всички населени места има канализационна мрежа и се 

използват септични ями и попивни кладенци, което води до замърсяване на подземните 

води. Дейностите по водоснабдяването и канализацията се осъществяват от ВиК 

Стамболово и ВиК Хасково, които стопанисват съответните водни и канализационни 

мрежи. 

 

Таблица 42. Водопроводна мрежа 

№ вид съоръжения ед.мярка дължина/брой 

1 Водопроводна мрежа общо м. 82868 

 -външна водопроводна мрежа м. 27163 

 -вътрешна водопроводна мрежа м. 55705 

2 Водоизточници бр. 29 

 -каптажи бр. 25 

 -дренажи бр. 3 

 -шахтови кладенци бр. 1 

3 Водоемни бр. 18 

4 Помпени станции бр. 4 

5 Канализационна мрежа не поддържаме 

6 ПСОВ бр. 0 

„ВиК“ Хасково 
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Водоснабдителиа мрежа. Общината разполага с достатъчен наличен воден ресурс за 

битови и промишлени нужди. Водопреносната мрежа е изградена във всички населени 

места на общината, водоподаването е нормално и няма режим на водата. 

 

Таблица 43. Данни за съоръженията на „ВиК“ ЕООД на територията на общ. 

Стамболово 

местоположение наименование вид материал дължина/ 

обем 

диаметър 

Бял кладенец Резервоари бял кладенец водоем бетон R-75M3  

Бял кладенец външен вод. Бял кладенец външен 

водопровод 

етернит 2420 80 

Бял кладенец вътрешен вод. Бял кладенец вътрешен 

водопровод 

етернит 1199 80 

Бял кладенец вътрешен вод. Бял кладенец вътрешен 

водопровод 

етернит 4740 60 

Голям извор ПС 1 Акмара сграда масив   

Голям извор каптаж Гол. извор каптаж бетон   

Голям извор каптаж Гол. извор каптаж бетон   

Голям извор външен вод с Гол. извор гравитачен 

водопровод 

стомана 2380м ф.108 

Голям извор Вътрешен водопровод вътрешен 

водопровод 

етернит ф100:2998м. 

ф80:723м. 

ф.100.ф.80 

Д. Ботево ПС 2 банята сграда масивна   

Д. Ботево каптаж-банята каптаж речни камъни 

и чакъл 

  

Д. Ботево каптаж-банята каптаж речни камъни 

и чакъл 

  

Д. Ботево каптаж каптаж речни камъни 

и чакъл 

4 M3  

Д. Ботево резервоари Долно Ботево резервоар правоъгълен 

бетонов 

K-140M3  

Д. Ботево Резервоар Банята резервоар правоъгълен 

бетонов 

R=25M3  

Д. Ботево външен вод. Дол. Ботево напорен 

водопровод 

етернит 590 ф.60 

Д. Ботево външен вод. Дол. Ботево напорен 

водопровод 

етернит 980 ф.60 

Д. Ботево вътреш. вод. Дол. Ботево вътрешен 

водопровод 

етернит 207 ф.100 

Д. Ботево вътреш. вод. Дол. Ботево вътрешен 

водопровод 

етернит 91 ф.125 

Д. Ботево външен вод. Дол. Ботево напорен 

водопровод 

етернит 31 ф.80 

Д. Ботево външен вод. Дол. Ботево напорен 

водопровод 

етернит 1469 ф.80 

Д. Ботево вътреш. вод. Дол. Ботево вътрешен 

водопровод 

етернит 7281 ф.60 

Д. Ботево вътреш. вод. Дол. Ботево вътрешен 

водопровод 

етернит 2201 ф.80 

Малък извор водоем V=100м3 с. М.Извор водоем бетон 100 м3  

Малък извор външен вод. с М. Извор гравитачен 

водоем 

стомана 1860м ф108 
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Малък извор вътреш. вод. с М. Извор вътр. 

водопровод 

етернит 2197м ф80 

Малък извор вътреш. вод. с М. Извор вътр. 

водопровод 

етернит 1701м ф60 

Поповец каптаж Поповец каптаж речен камък 

и чакъл 

  

Поповец каптаж Поповец каптаж речен камък 

и чакъл 

  

Поповец резервоари Поповец водоем правоъгълен 

бетонов 

К-75м3  

Поповец Дрежан ет. ф100 20м дренаж перфорирани 

тръби 

  

Поповец Дрежан ет. ф100 60м дренаж перфорирани 

тръби 

  

Поповец резервоар 8м3 водоем бетон 8 м3  

Поповец външен вод. с Поповец напорен 

водоем 

етернит 1000м ф80 

Поповец вътрешен вод. с Поповец вътр. 

водопровод 

етернит 1788м ф80 

Поповец вътрешен вод. с Поповец вътр. 

водопровод 

етернит 765м ф60 

Поповец вътрешен вод. с Поповец вътр. 

водопровод 

етернит 311м ф100 

Поповец външен вод. с Поповец вътр. 

водопровод 

етернит 273м ф80 

Светослав ПС Светослав сграда масив   

Светослав каптаж Светослав каптаж речен камък 

и чакъл 

  

Светослав каптаж Светослав каптаж речен камък 

и чакъл 

  

Светослав каптаж Светослав каптаж речен камък 

и чакъл 

  

Светослав резервоари Светослав резервоар бетон R-59 м3  

Светослав резервоари Светослав резервоар бетон R-75 м3  

Светослав външен вод. Светослав напорен 

водопровод 

етернит 560м ф100 

Светослав външен вод. Светослав напорен 

водопровод 

етернит 302м ф100 

Светослав външен вод. Светослав напорен 

водопровод 

етернит 292м ф100 

Светослав външен вод. Светослав напорен 

водопровод 

етернит 446м ф100 

Светослав вътреш. вод. Светослав вътр. 

водопровод 

етернит 1190м ф80 

Светослав вътреш. вод. Светослав вътр. 

водопровод 

етернит 996м ф80 

Тънково дренаж с. Трънково дренаж перфорирани 

тръби 

  

Тънково резервоари с. Трънково водоем правоъгълен 

бетонов 

R-140м3  

Тънково външен вод. с. Трънково напорен, 

хранителен 

водопровод 

етернит 6300 ф125 

Тънково външен вод. с. Трънково напорен, 

водопровод 

етернит 1350 ф133 

Тънково вътреш. вод. с. Трънково вътрешен 

водопровод 

етернит 10325 ф60 

Тънково вътреш. вод. с. Трънково вътрешен 

водопровод 

етернит 2034 ф80 
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Тънково вътреш. вод. с. Трънково вътрешен 

водопровод 

етернит 2650 ф100 

Тънково вътреш. вод. с. Трънково вътрешен 

водопровод 

етернит 777 ф150 

Царева Поляна резервоари Царева Поляна водоем бетон R-100м3  

Царева Поляна външен вод. Царева Поляна външен 

водопровод 

етернит 2645 200 

Царева Поляна външен вод. Царева Поляна външен 

водопровод 

етернит 1225 200 

Царева Поляна външен вод. Царева Поляна външен 

водопровод 

етернит 2040 200 

Царева Поляна външен вод. Царева Поляна външен 

водопровод 

етернит 1000 200 

Царева Поляна вътреш. вод. Царева Поляна вътрешен 

водопровод 

етернит 1053 125 

Царева Поляна вътреш. вод. Царева Поляна вътрешен 

водопровод 

етернит 1342 100 

Царева Поляна вътреш. вод. Царева Поляна вътрешен 

водопровод 

етернит 5020 80 

Царева Поляна вътреш. вод. Царева Поляна вътрешен 

водопровод 

етернит 4116 60 

Източник: „ВиК“ Хасково 

 

Изградената сравнително нова преносна мрежа за питейна вода намалява в голяма 

степен загубите на вода и подобрява нейното качество. Рехабилитират се няколко 

линейни водопреносни обекта и други обекти, свързани с водоподаването. 
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Фигура 37. Схема на водоснабдителната мрежа 
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VII. 7. 7. 2. Енергийна система. 
 

 

Електро мрежата в община Стамболово има дължина 163 957,63 линейни метри. 

Енергийните мрежи и системи на територията на община Стамболово се управляват, 

стопанисват и поддържат от EVN България. Захранването с ел. енергия се извършва от: 

 Пост станция (ПСт) Славяни; 

 Пост станция (ПСт) Хасково - 3 (Димитър Канев); 

 ПСт Маджарово; 

 Възлова станция (ВСт) Поточница 

Като цяло електроснабдяването на територията на община Стамболово обхваща силно 

развита електроенергийна мрежа, включваща. 

 ел. мрежа (КЕЦ Харманли) 20 кв./CH/ - 68,5 км. (изв. Долно Ботево - 32 км, изв. 

Стамболово - 5,5 км.; изв. ВЕЦ - 4,5 км; изв. Рабово -26,5 км.) 

 въздушни мрежи високо напрежение (Хасково) - 37 км. 

 въздушни мрежи средно напрежение (Хасково) -   53 км. 

 к.с.н. (кабели средно напрежение) - 3 км. 

 к.н.н. (кабели ниско напрежение) - 3,5 км. 

Общият брой на трафопостовете възлиза на 49 (КЕЦ Харманли) и 34 (към КЕЦ 

Хасково) или общо - 83 броя. 

Стълбовете в населените места са около 920 броя. 

Броят на потребителите на електроенергия, клиенти на ИВН, на територията на 

Община Стамболово, е показано в следващите две таблици. 

Таблица 44. Потребители на електроенергия КЕЦ Хасково 

Брой клиенти Община Стамболово (КЕЦ Хасково) към 2013 г. 

- битови нужди 1353 

- стопански цели 181 

Общо 1534 

Таблица 45. Потребители на електроенергия КЕЦ Харманли 

Брой клиенти Община Стамболово (КЕЦ Харманли) към 2013 г. 

- битови нужди 2170 

- стопански цели 189 

Общо 2359 

 

Очаква се през програмния период да бъдат изградени от ИВН 10 км нови линии, 5 от 

КЕЦ- Хасково и 5 км от КЕЦ Харманли. 
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В общината са изградени 8 фотоволтаични централи - в Таблицата са посочени по 

населени места. 

Таблица 46. Работещи фотоволтаични централи 

№ Населено място Разгърната застроена площ в кв. 

м. 

Инвеститор 

1. Малък извор 1057 „Лоел“ ЕООД 

2. Царева поляна 1825 „Солар СЕ“ ЕООД 

3. Царева поляна 12005,57 „Сънвижън“ АД 

4. Светослав 628,56 „Ники-09“ ЕООД 

5. Кралево 34290,43 „Атаман“ ЕООД 

6. Кралево 6858,08 „Ниц“ ЕООД 

7. Кралево 34290,43 „Биопауьрсолар“ ЕООД 

8. Маджари 4345 „ФЕЦ Маджари 2“ ООД 

Източник: Община Стамболово 

 

 

VII. 7. 7. 3. Телекомуникационна инфраструктура  
 

 

Телефонните комуникации и телефонните връзки са добри, съществува мобилно 

покритие на територията, приемат се радио и телевизионни сигнали и др. 

Интернет е обезпечен с оптична, въздушна и UTR кабелна връзка. 

Предстои изграждането на широколентов интернет, който ще се разширява в бъдеще. 

Всички населени места имат достъп до интернет. 

 

Комуникационни мрежи. Постигната е цялостна телефонизация на населените места 

и добри комуникационни връзки - мобилно покритие, добри телефонни връзки, приемане 

на радио и телевизионни сигнали и др. Покритие имат и трите мобилни оператора. 

Интернет е обезпечен с оптична, въздушна и UTR кабелна връзка. 

Предстои изграждането на широколентов интернет, който ще се разширява в бъдеще. 

Всички населени места имат достъп до интернет. През 2013 г. частните домакинства 

с достъп до интернет наброяват 382, което прави 27-28% от домакинствата на община 

Стамболово. 

Обществените центрове, имащи достъп до интернет в общината, са: 

 Телецентър Стамболово - с. Стамболово; 

 Народно читалище „Съзнание 1890" - с. Жълти бряг; 

 Народно читалище „Христо Ботев-1926" - с. Стамболово; 

 Народно читалище „Развитие 1946" - с. Силен; 
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 Интернет зала - с. Стамболово. 

Доставчици на интернет са: 

 БТК; 

 ЕСКОМ; 

 АИДА НЕТ; 

 КЕЙБЪЛ НЕТ. 

 

 

VII. 7. 7. 4. Депа за твърди битови отпадъци  
 

На територията на община Симеоновград няма изградени депа за твърди битови 

отпадъци. Тези функции изпълнява Регионалното депо за неопасни отпадъци за 

общините Харманли, Тополовград, Симеоновград, Любимец, Свиленград, Стамболово и 

Маджарово. 

 

 

VII. 7. 8. БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА  
 

  

Балансът на територията представя количествените показатели за площ на 

отделните видове територии и процентното им съотношение, на базата на което могат да 

се направят обосновани изводи за потенциала на територията за развитие на човешката 

дейност. Планирането на устройството на територията е инструмент на управлението за 

постигане на устойчиво и ефективно социално-икономическо развитие. Територията на 

община Стамболово е основен ресурс за нейното социално-икономическо и 

териториално развитие. Размерът на площите на отделните видове територии определя 

характера на основните икономически дейности, осигурявайки ресурсите за тяхното 

развитие. Баланса на територията на общината е с обща площ от приблизително 277 кв. 

км. Най-големият общински ресурс са: земеделската земя, горския фонд, водните 

басейни, застроената площ, улиците, площадите, пътищата, природните изкопаеми, 

природните обекти и др. 

 

 



155 

 

Таблица 47. Баланс на територията по актуализиран опорен план  

 

 

 

VII. 7. 9. СТРУКТУРА НА СОБСТВЕНОСТТА И ПЛАНОВА ОСИГУРЕНОСТ НА 

ОБЩИНАТА 
 

VII. 7. 9. 1. Структура на собствеността 
 

 

Структурата на собствеността представена в таблицата по-долу е изобразена на 

графичния материал. С най-голям процент е частната собственост, следвана от държавна 

частна.  
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Таблица 48. Структурата на вида собственост в общината. 

Вид собственост Площ [ха] Площ [%] 

Държавна публична 1581,91 5,72 

Държавна частна 1642,11 5,94 

Общинска публична 1091,58 3,95 

Общинска частна 11141,78 40,30 

Стопанисвано от общината 1684,53 6,09 

Съсобственост 778,52 2,82 

Частна 8631,98 31,22 

Частна обществени организации 977,71 3,54 

Частна религиозни организации 8,75 0,03 

Частна чужди физически и юридически лица 109,07 0,39 

Общо: 27647,95 100 

 

 

 

Фигура 38. Опорен план собственост. 
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VIII. SWOT АНАЛИЗ  
 

 

 
ПРОМИШЛЕНО И СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Близост до границата с Р. Гърция и Р. 

Турция. 

 

 

 

 

Развитие на няколко основни местни 

производства: тютюнопреработка, 

винопроизводство, консервно производство, 

оранжерийно производство, преработваща 

промишленост и др. 

 

Добив на инертни материали: 

Традиционни скални материали за 

строителната промишленост: варовици, с 

приложение във вародобива, фуражната 

промишленост и др. Скални външни 

облицовки на промишлени и битови сгради и 

в циментовата промишленост. 

Нетрадиционни скални материали за 

керамично-фаянсовата промишленост, с 

подходящи качества за изготвяне на подови и 

стенни облицовъчни плочки. 

 

Наличие на водоеми (язовир Студен 

кладенец, 250 водни басейни, река Арда и 

нейните притоци). 

 

 

Развитие на традиционни производства, 

технологично обновени и осъвременени 

(тютюнопроизводство, винопроизводство и 

др.). 

 

Сравнително не лоша инфраструктура, 

природни дадености, суровини и работна 

сила, които са основа за развитие на нови 

производства. 

 

Традиции в отрасъл животновъдство, 

отглеждане на: крави, овце, кози, свине, 

биволи и др. 

 

 

 

 

Традиции и съвременно развитие на 

овощарството (отглеждане на череши, 

Липса на квалифицирани кадри. Голяма част 

от работещите в Стамболово в живеят в 

Хасково и пътуват ежедневно до работните 

си места. 

 

Наличие на МСП с ниска степен на 

конкурентноспособност. Липса на големи 

инвестиции. 

 

 

 

Опасност от производствени и 

селскостопански замърсявания. При 

неконтролируема експлоатация на залежите е 

заплашен ландшафтът и неговата цялост. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неефективно използване на водните ресурси 

за напояване, за активно рибопроизводство, 

за водни атракции, обрасла и непочистена 

брегова ивица. 

 

Изчезване на традиционни умения, като: 

ковачество, дърводелство, каменарство и др. 

 

 

 

Липса на подготвени кадри. 

 

 

 

 

Криза в животновъдството (драстично 

намаляване на животните в сравнение с 1989 

г.). Наличие на 3 големи говедовъдни ферми 

и 1 ферма за отглеждане на патици. Повечето 

животни се отглеждат семейно, което е 

нерентабилно. 

 

Изсичане на черниците и липите, изчезване 

на бубарството. Не се търсят възможности за 

развитие на билкарството. 
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ябълки и др.). Създаване на нови овощни 

насаждения финансирани от ПРСР. 

 

Наличие на био производства. 

 

 

Отлични природни и климатични условия за 

отглеждане на липи, черници, ябълки, круши 

и др. овощни насаждения. 

 

Развитие на пчеларството и производството 

на пчелни продукти. 

 

 

 

 

Наличие на фонд 120 000 дка, от които 

общинския горски фонд - от 98 000 дка 

(80%). Основните дървесни видове са цер, 

благун, зимен дъб, космат дъб, габър, черен 

бор, бял бор и др. 

 

Възможности за професионално обучение на 

територията на общината и провеждане на 

активно обучение по различни програми. 

 

 

72 000 дка земеделската земя е дадена под 

аренда. Отглеждат се зърнени и технически 

култури: пшеница, царевица, овес, ечемик, 

слънчоглед, рапица, а отскоро и лимец. 

 

Наличие на общински пасища и мери. 

 

 

Наличие на квалифицирани кадри, 

обслужващи селскостопанските дейности и 

производства: трима ветеринарни лекари и 

четирима агрономи. 

 

Наличие на свободна работна сила. 

 

 

Наличие на 3 бензиностанции, предлага се и 

услугата миене на автомобили. 

 

 

Оформен туристически поток за ежедневен 

плажен туризъм, риболовен спорт и 

наблюдение на редките птици. 

 

 

Наличие на два броя хотелски комплекси, 

два хотела и няколко къщи за гости. 

 

Единични инициативи за сертифициране на 

местните биопроизводства и биоферми. 

 

Ограничен обем на производството на риба и 

нейната преработка. 

 

 

Сравнително голям брой пчелари, но с 

органичен обем и асортимент производство. 

Липсва производството на голям обем 

пчелни продукти и тяхната подготовка за 

пазара (пакетиране). 

 

Наличие на ерозирали почви и некачествена 

дървесина. Голяма част от добива на дърва е 

предназначен за огрев. 

 

 

 

Липса на достатъчно квалифициран и 

подготвен персонал за новите изисквания на 

пазара. Обучените хора мигрират или 

емигрират. 

 

Липсва професионален мениджмънт, 

необходим за развитието на съвременното 

фермерство и предприемачество. 

 

 

 

Възможностите за пасищно животновъдство 

не се използват ефективно. 

 

Липсват нови квалифицирани кадри в 

областта на селското стопанство и 

маркетинга, които да осигурят достъпа на 

местната продукция до европейския пазар. 

 

Нисък образователен ценз и квалификация на 

свободната работна ръка. 

 

Липса на разнообразни комунални услуги, 

услуги за местното население и особено на 

туристически услуги. 

 

Липсват атракции за привличане вниманието 

на еднодневните туристи, тяхното задържане 

на територията на общината и търговското 

им обслужване.  

 

Предлагане на ограничен брой услуги. 
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Наличие на търговски обекти, обслужващи 

ежедневните нужди на местното население и 

гостите на общината. 

 

Наличие на 2 ресторанта, 25 кафенета, в т.ч. 

2 интернет кафета. 

 

 

Част от нотариалните услуги, данъчните 

услуги и съдебни услуги се извършват от 

общинската администрация. 

 

Наличие на многобройни водоизточници и 

водни басейни. 

 

Реализирани голям брой проекти по 

различни програми. 

 

Традиционно развито тютюнопроизводство. 

 

Отлични природно-климатични условия за 

развитие на туризма. 

 

Традиционен фолклор, кухня и обичан. 

 

 

Наличие на неправителствени организации в 

общината. 

 

 

Издаване на рекламни материали, 

представляващи общината и отделни нейни 

инициативи. 

 

Възможност за откриване на нови работни 

места в областта на туризма. 

 

Наличие на туристически обекти, 

разполагащи с други условия за отдих и 

почивка. 

Липсват търговски обекти предлагащи: 

сувенири, екологична храна, забавления и др. 

 

 

Недостатъчно се обръща внимание на 

качеството и разнообразието на 

асортиментите. 

 

Административните общински услуги 

предлагани онлайн ограничени. 

 

 

Не се използва ефективно минералната вода 

и други водоизточници. 

 

Малко на брой партньорства и партньорски 

проекти. 

 

Отличен обем на тютюнопрепработка. 

 

Липса на информация и реклама. 

 

 

Слабо представяне извън пределите на 

общината. 

 

Липсват туристически организации с 

качествено развита и успешно приложима на 

практика ноу-хау система. 

 

Липсва рекламна кампания системно 

промоцираща общината и нейните 

възможности. 

 

Сезонна нестабилност на туристическата 

дейност. 

 

Малко на брой почивни бази и леглови фонд. 

Трудности с поддръжка и експлоатация на 

общинските бази. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

Възможности за развитие на традиционните 

производства, основни на производствените 

иновации и превръщането им в 

конкурентноспособни стоки от съвременен 

тип. 

 

Нови възможности, свързани със 

структурните фондове към ЕС и ПРСР през 

новия програмен период. 

 

Развитие на туризъм и изграждане на 

туристически бази и туристически атракции. 

 

Ниска предприемаческа активност, 

ограничен капацитет и недостатъчен 

финансов ресурс, затрудняващи 

конкурентноспособността на местните 

производства. 

 

Нисък местен административен капацитет и 

човешки ресурс. 

 

 

Етнически инициативи, липсва обединяване 

на предприемачите ангажирани с 
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Изграждане на Туристически 

информационен център, предлагащ 

информация, обслужване и туристически 

маршрути и свързване на общинските бази в 

единна информационна система. 

 

Развитие на нови селскостопански 

производства, които се търсят на 

европейските пазари. 

 

 

Консумация в уточнена собственост. Интерес 

към окрупнените селскостопански 

производства и тяхната преработка. 

 

Изграждане на обособени индустриални зони 

в покрайнините на населени места с 

изградена инфраструктура, които да 

привличат бъдещите инвеститори в 

общината. 

 

Наличие на многобройни язовири и водоеми 

позволяващи развитието на рибовъдството и 

рибопроизводството. 

 

Екологично чист район, подходящ за 

отглеждане на екологични продукти. 

 

Възможности за развитие на пчеларството. 

туристическа, хотелиерска и ресторантьорска 

дейност. 

 

Предоставяне на ограничена и не винаги 

актуална информация от туристическите 

обекти. 

 

 

 

Ограничено семейно селскостопанско 

производство. Не се търсят възможности за 

окрупняване и експериментиране с нови 

сортове и нови култури. 

 

Раздробено селскостопанско производство, 

липсващи обединения на производителите от 

нов тип. 

 

Проблеми, свързани с финансирането на 

селскостопанските производства, спадане на 

интереса от страна на земеделските 

производители и предприемачите. 

 

 

Неизяснена законова уредба намаляваща 

инвеститорския интерес. 

 

 

Липса на преработваща промишленост на 

екологично чиста продукция. 

 

Липса на разнообразни пчелни продукти и 

адекватен маркетинг на произвежданите 

продукти. 

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Осигурено професионално обучение по 

различните програми на безработното и 

заетото население. 

 

 

Текущо административно обучение на 

служителите от общинска администрация. 

 

Обучени млади хора, желаещи да се 

занимават с туризъм. 

 

 

 

Наличие на СОУ "Свети Климент Охридки" 

и професионално обучение по професията 

„Готвач", специалност „Производство на 

кулинарни изделия и напитки". 

 

 

Недостиг на квалифицирана работна ръка. 

След завършване на обучителните курсове 

често липсват възможности за устойчивост 

на създадените работни места. 

 

Липсва общински център за професионално 

обучение. 

 

Липса на достатъчно работни места. Липса 

на инициативност и финансов ресурс у 

младите за развитие на собствен бизнес в 

сферата на туризма и земеделието. 

 

Слаба чуждоезикова подготовка и ограничен 

брой владеещи чужди езици местни кадри. 

Нисък образователен ценз сред най-големия 

относителен дял от местното население, 

което води до ниска конкурентноспособност 

на работната сила на пазара на труда. 
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Наличие на хора в активна възраст (според 

преброяването от 2011 г. хората на възраст 

между 20 и 59 години са 3100); 

Икономически активните са общо - 2 287, от 

които заети - 2 093 и незаети - 194 човека. 

 

Младите хора до 19 г. са 1 137 на брой, което 

показва добър човешки ресурс. 

Депрофесионализация и застаряване на 

квалифицираните кадри. Липса на 

възможности за професионална реализация и 

израстване в професията на хората, 

повишили или получили допълнителна 

квалификация по професията. 

 

Застаряващо население (според 

преброяването] от 2011 г. хората на възраст 

над 60 години са 1697); 

Наличие на ромска група с нисък 

образователен ценз – 474. 

 

Голяма част от населението търси работа в 

Турция или в големите градове, където има 

добро образование за децата, здравеопазване 

и разнообразни социално-битови услуги. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

Привличане на специалисти от съседните 

общини с висок образователен статус и 

професионална подготовка за стимулиране 

на промишлеността и туризма на 

територията на общината. 

 

Изградени международни и партньорски 

взаимоотношения с други общини и местни 

структури от България и Европа. 

 

Развитие на атракциите създаващи 

предпоставки за повече забавления и 

увеличаване престоя на туристите. 

 

Утвърждаване на общината като спокойно, 

тихо, екологично чисто и безопасно място за 

отдих и почивка, разширяване на вилните 

зони и местата за отдих. 

Липса на възможности за трудова 

реализация, водеща до обезлюдяване и 

устойчиво застаряване на населението. Рязко 

намаляване броя на образованото население. 

 

 

Непълно оползотворени възможности на 

изградените международни контакти. 

 

 

Лоша координация (конкуренция) между 

местните заинтересовани страни за обмен на 

туристи и информация. 

 

Липса на необходимата инфраструктура и 

съвременни услуги, обезпечаващи доброто 

качество на живот на местното население и 

туристите. 

ИНФРАСТРУКТУРА 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Изградена добра пътна междуобщинска и 

вътрешнообщинска инфраструктура с обща 

дължина - 230 км.. 

 

 

 

 

Добре развит автомобилен междуселищен 

транспорт. Добри транспортни връзки с 

Хасково и София. 

 

 

 

Наличие на частни фирми, предлагащи 

транспортни средства под наем. 

 

Незадоволително състояние на 

междуобщинската пътна мрежа. Затруднено 

снегопочистване на отдалечените населени 

места през зимния сезон. Липса на 

достатъчно средства за поддържане на 

четвъртокласните пътни мрежи. 

 

Слаба честото на обществения транспорт. В 

по-отдалечените села транспортът е 

нередовен. Липсва вътрешноселищен 

транспорт, свързващ Общинския център с 

периферията. 

 

Слаба наситеност на транспортните услуги. 

Не е развит добре таксиметровият транспорт 

и превозваческите услуги. 
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Частично преминаване на ж. п. линия през 

общината. 

 

Вътрешна улична мрежа е 163 957,63 км и са 

изградени 44 трафопоста. 

 

Цялостна телефонизация на населените места 

и добри комуникационни връзки (мобилно 

покритие, добри телефонни връзки, приемане 

на радио и телевизионни сигнали и др.). 

 

Осигурена оптична кабелна връзка по 

въздушен път, наличие на Уърлес на 

публични места (община, кафенета и др.). 

Наличие на няколко доставчици на интернет: 

БТК, Кейбъл нет, Еском, Булсатком. 

 

Поставени редица указателни табели и 

информационни табла. 

 

 

Наличие на регионални медии и 

сътрудничество на общината с тях: в-к 

"Марица" - Хасково, в-к „Новинар Юг" -

Хасково, в-к „Нов живот" - Кърдажали, ТВ 

„Аида", AnteneAir, Haskovo.net, Haskovo.info 

и др.). 

 

Добре организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване. 

Има определени места за събиране на 

оборска тор; 

 

 

Изградена водопреносна мрежа. 

(Водоснабдени са всички населени места на 

общината с качествени водоизточници); 

60% изградена канализационна мрежа; 

Частично изградена част от канализационната 

мрежа в селата: Стамболово, Жълти бряг, 

Царева поляна, Балкан, Гледка, Долно Ботево, 

Тънково, Светослав, Силен, Голям Извор, 

Долно поле, Войводенец, Воденци, Рабово, 

Голобрадово, Пчелари, Бял Кладенец, 

Пътниково. 

Цялостно изградена канализационна мрежа в 

селата: Малък Извор, Маджари, Кралево, 

Лясковец, Долно Черковище, Кладенец, 

Зимовина, Поповец. 

Изградена канализационна мрежа общо за 

общината: 58 874 м 

Изградени Пречиствателни станции за 

отпадни води в 8 села на общината. 

 

 

Не се използва ж. п. транспортът в общината. 

 

 

Част от електропреносната мрежа е остаряла. 

 

 

Неравномерно покритие на различните 

сигнали. 

 

 

 

Липсва онлайн връзка между кметствата и 

Общинската администрация за осигуряване 

на административни услуги на място. 

Осигурена е интернет връзка на кметствата 

чрез безжични приемници на БТК. 

 

Липсва съвременно маркиране и достатъчно 

на брой пътни табели на подходите към 

общината. 

 

Закриване на голяма част от медиите поради 

икономическата криза. 

 

 

 

 

 

Не е въведено разделно събиране на 

отпадъците; 

Не се използват ефективно новите 

технологии за преработка на органичните 

отпадъци; 

 

Частично изградена канализационна мрежа; 

Голямо количество септични ями, опасност 

от замърсяване на подпочвените води поради 

липсата на канализационна мрежа и 

пречиствателни станции за отпадни води във 

всички населени места на общината. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://haskovo.net/
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Проучени възможностите за използване на 

алтернативните енергийни източници; 

Разработени проекти, част от които са 

реализирани; 

 

Наличие на Спортна зала и два стадиона. 

 

 

Наличие на външни инвестиции в 8 

алтернативните енергийни източници с обща 

разгърната площ от 95300,07 кв. м. 

 

Наличие на зелени площи и паркова част в с. 

Стамболово. Изградени детски площадки. 

Опасност от пренасищане на възможностите 

и потенциала на алтернативните енергийни 

източници. 

 

 

Лиса на съвременна база и средства за 

текуща поддръжка. 

 

Липса на инвестиционен интерес към други 

сектори на икономиката. Не е довършена 

техническата инфраструктура. 

 

Липса на достатъчно детски площадки и 

места за забавления на децата на открито. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

Изграждане на газопровод, който да захранва 

стопанските обекти и жилищата на 

общината. 

 

Изграждане на нови алтернативни енергийни 

източници, обособени самостоятелно или в 

комплекси. 

 

Преработка на суровините от разделното 

събиране на отпадъците. 

 

 

Изграждане на туристическа инфраструктура 

и достъпа до културните и екологични 

обекти. 

 

 

Изграждане на бизнес инфраструктура и 

развитие на услуги обслужващи бизнеса. 

 

 

 

 

 

Обновяване и модернизиране на здравната, 

образователната, културната и 

развлекателната инфраструктура. 

Липса на интерес поради прогнозно ниско 

потребление. 

 

 

Заплаха за птиците при изграждане на 

вятърните генератори.  

Заемане на плодородна земя. 

 

Няма да има необходимия икономически 

капацитет за неговото захранване, ако не се 

инициира междуобщинска инициатива. 

 

Труден достъп до туристическите обекти и 

водещо до тяхното непознаване и 

изключването им от туристическите 

маршрути. 

 

Липсата на нови инвестиционни 

възможности ще отклонят вниманието на 

потенциалните инвеститори от общината и 

ще забавят нейното развитие. Отсъстват 

публично-частни практики и идеи за тяхното 

приложение. 

 

Липсата на адекватна инфраструктура ще 

доведе до обезлюдяване на общината и до 

нейното маргинализиране. 

ОКОЛНА СРЕДА 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Отлични природни дадености, разнообразен 

ландшафт и богато биоразнообразие. 

Наличие на няколко ЗЗ,ЗМ и природни 

забележителности. 

 

 

 

 

 

Голямо биоразнообразие, характерно за 

района на Източните Родопи - 1944 вида: 

Не се планират и реализират мерки, свързани 

с опазване на биоразнообразието и 

използването на природните обекти за 

екологичен туризъм. 

Липсва информация и описание на 

природните забележителности, както и 

изискванията за тяхното съхранение. Не се 

използват ефективно природните дадености. 

 

Поради режимите на защита, не могат да се 

използват максимално за развитието на 
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Растения (84 са включени в Червената книга, 

37 са балкански ендемити, - 22 са български 

ендемити); Земноводни - 10 вида, от които 1 

е включен в Червената Книга на България и 3 

са включени в Световния червен списък; 

Влечуги - 27 вида (6 вида са включени в 

Червената Книга на България и 3 вида са 

включени в Световния червен списък); 

Птици - 278 вида (77 вида са включени в 

Червената книга на България, 11 вида са 

включени в световния Червен списък и 37 

вида грабливи птици; 

Бозайници - 59 вида (5 вида са включени в 

Червената книга на България и 13 вида са 

включени в Световния Червен списък). 

Използват се за развитие на устойчив еко 

туризъм. 

 

Наличие на много пещери, природни и 

екологични забележителности, които не се 

използват на този етап. 

 

Изградени и използвани еко-пътеки. 

 

Наличие на голям общински горски фонд. 

 

Информиране на населението за богатото 

биоразнообразие и неговото значение по 

редица проекти. 

 

Добри условия за сметосъбиране и 

сметопочистване. 

 

Наличие на дивеч. 

екологичен и културен туризъм 

(възпрепятстват се археологическите 

разкопки в защитените територии). Наличие 

на бракониери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слаба информираност за пещерите и 

природните забележителности в района. 

 

 

Липса на достатъчно планински водачи. 

 

Нерегламентирани сечи на част от горите. 

 

Недостатъчна информация и реклама. 

 

 

 

Локални замърсявания в някои територии. 

Липса на разделно събиране. 

 

Опасности от бракониерства. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

Възможности за залесявания и изграждане на 

просеки, ограничаващи разрастването на 

пожарите. 

 

Подобряване достъпа до значимите 

екологични обекти, повишаване на 

информираността за тях и изграждане на 

нови еко-пътеки. 

 

Разработване на проекти, водещи до опазване 

на биоразнообразието и подобряване на 

околната среда. 

 

Изграждане на общинска информационна 

система, която да достигне до максимален 

брой местно население и гости на общината. 

Засилване на ерозионните процеси. 

Намаляване на традиционните дървесни 

видове. 

 

Опасност от замърсяване на околната среда 

от производствени замърсители, туристи и 

местните жители. 

 

 

Промяна в биоразнообразието. Изчезване на 

някои застрашени видове. 

 

 

Преексплоатация на екологичните обекти от 

повишения интерес. 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
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Наличие на общински домашен патронаж. 

 

 

 

Реализация на два проекта финансирани от 

МТСП - "Не сте сами", с които се осигуряват 

грижи в семейна среда на хора, нуждаещи се 

от постоянно обгрижване в ежедневието си. 

 

Наличие на „Център за обществена подкрепа 

за деца и семейства" прилагащ комплексни 

подходи за повишаване качеството на живот 

на деца и семейства в риск за превенция на 

социалното изключване и преодоляване на 

неговите последици. 

 

Наличие на Хоспис, предоставящ след 

болнично лечение на възрастни хора с 

хронични заболявания, след инсулт, 

оперативни интервенции, терминални 

състояния, денонощни медицински грижи. 

 

Наличие на 5 лекарски практики (личен 

лекар) в общината и 5 стоматологични 

практики. 

 

 

Наличие на две аптека в общинския център. 

 

 

Отсъствие на бездомни и безнадзорни деца, 

сравнително малък процент на хора с 

увреждания. 

Не се обслужват селата от периферията на 

общината. Липсват подходящи помещения и 

сграда. Ограничени финансови ресурси. 

 

След края на проектите тази грижа не може 

да бъде поддържана. 

 

 

 

Липса на възможности за постоянна грижа 

на родителите. 

 

 

 

 

 

Липса на болничен стационар (най-близката 

болница отстои на 22 км), здравна 

профилактика и грижа за подобряване 

здравния статус на местното население. 

 

 

Населението на по-малките населени места 

разполага с малък набор от здравни услуги и 

принудено да пътува до общинския или 

областния център. 

 

Липса на достатъчен брой аптеки. Липсват 

здравни услуги в някои населени места. 

 

Не е осигурен достъп до публичните сгради 

за хората с увреждания. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

Включване на социално слабите в различни 

обучителни програми и проекти. 

 

Изграждане в различни населени места на 

общината на: Дом за стари хора и Дневен 

център за стари хора. 

 

Разширяване грижите за децата, както по 

отношение на застрашените деца, така и по 

отношение на даровитите деца. 

 

Текущо обновяване и модернизиране на 

здравната инфраструктура. 

 

Изграждане на център за социални грижи за 

местното население, предлагащ комплексни 

услуги за възрастните хора и хората в 

неравностойно положение. 

Социална изолация на социално слабите. 

 

 

Самотни стари хора и изолация на хората с 

увреждания. 

 

 

Неизползван потенциал на младите хора за 

тяхното развитие и успешно адаптиране в 

обществото. 

 

Амортизирана и ниско ефективна здравна 

база, негодна за бъдещо използване. 

 

Застаряване и увеличаване на бедността. 

Поради икономическата криза ще се 

увеличава броя на нуждаещите се хора, които 

все по-трудно ще могат да се грижат за себе 

си. 

КУЛТУРА И СПОРТ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
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Традиции в областта на: културата 

(танцовите и певческите състави); 

извънкласните занимания (занимания за 

развиване индивидуалните способности); 

културното наследство (голямо количество 

регистрирани паметници на културата – 57 

паметници от национално и местно значение, 

Етнографски музей, традиционна кухня и 

др.). 

 

 

 

 

 

 

Наличие на 10 работещи читалища, 

разполагащи с библиотеки и самодейни 

състави. 

 

 

 

Наличие на материална база /помещения/ на 

читалищата. Наличие на библиотечен фонд. 

 

 

 

 

 

 

Провеждане на традиционни културни 

събития (надсвирването, събори, празници, 

концерти, фестивала на хляба и др.). 

 

 

 

 

 

Наличие на интересни местни обичаи и 

традиции и тяхното възпроизвеждане. 

 

 

 

Провеждане на пленера на художниците в 

Токмакли. 

 

Наличие на спортна инфраструктура с 

възможности за надграждане. 

Забравени са голяма част от дългогодишните 

традиции и занаятите; Липсва мотивация и 

стимули за ангажираните в самодейността; 

Затруднена е издръжката на културната 

инфраструктура (паметниците на културата и 

читалищата) и реализацията на културните 

инициативи; Липсват средства за 

реставрация и поддръжка на проучените 

обекти; Голяма част от културните обекти не 

са проучени; 

Остаряла е материалната база и 

оборудването на читалищата; Липсват 

публично-частни партньорства. 

 

Липса на алтернативни инициативи и 

гъвкавост за развитието на културния 

мениджмънт, включващ намирането и 

използването на алтернативни финансови 

ресурси. 

 

Остарял библиотечен фонд, остарели услуги 

и липса на нови читалищни инициативи, 

адаптирани към променящата се среда. 

Липса на реализирани проекти, липса на 

подготвени хора за тяхното разработване и 

реализация. Изоставане на останалите 

читалища от този процеси. 

 

Спирането на надсвирването води до 

отсъствие на голямо традиционно културно 

събитие в общината от регионално или 

национално значение. 

 

 

 

 

Изчезване на местните традиции и обичаи и 

изтриването им от обществената памет. 

 

 

 

Прекъсване на инициативата поради липса на 

средства. 

 

Незадоволително качество и ограничени 

услуги. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

Възстановяване на надсвирването. 

 

 

 

 

 

Амортизация и разрушаване на наличната 

културна инфраструктура. 

Липса на подходящо помещение за 

провеждане на големи публични 

инициативи. 

 



167 

 

Кандидатстване по ПРСР и различни 

европейски програми. Активен обмен на 

самодейни състави с други страни. 

 

Обединяване усилията между училищата и 

читалищата за разработване и финансиране 

на съвместни програми с цел привличане 

вниманието на младите хора към: пленери, 

модерни танцови прояви, литературни 

конкурси, състезания свързани с познания за 

историческо минало, екологията и др. 

 

Обновяване и разширяване на спортната 

инфраструктура. 

Постепенно намаляване на културните 

прояви и обществения интерес към тях. 

 

 

Инертност, липса на интереси, неглижиране 

на културните и екологичните ценности, 

липса на позитивно мислене и 

инициативност сред неправителствения 

сектор и младите хора. 

 

 

 

 

Занемаряване на спортната инфраструктура 

поради липса на достатъчно средства. 
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IX. ПРОГНОЗА ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО И 

ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ 
 

 

 

IX. 1. СОЦИАЛНО–ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ  
 

 

Главната визия на концепцията за пространствено и социално развитие на 

общината в плана за развитие е формулирана като: „Община Стамболово – 

привлекателно място за живеене с чиста природа, съвременна инфраструктура, 

динамично и устойчиво развитие на местната икономика, достъпни градска среда и 

социални услуги“. Постигането на тази обща цел може да се достигне чрез активиране 

на местния потенциал за постигане на устойчиво икономическо, социално и 

пространствено развитие на общината  и по-добро качество на живот на местното 

население. Предизвикателството е да се развият сравнителни предимства на общината 

чрез стратегически цели и да се използват за отправна точка при решаването на стоящите 

пред общината проблеми, затрудняващи нейното развитие. 

 

 

IX. 1. 1. ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ /песимистичен, оптимистичен, реалистичен/   
 

 

Направената прогноза за броя на населението на община Стамболово е средносрочна-

недетайлизирана и обхваща периода до 2040 г. Поради своята неточност /счита се, че 

най-точни са прогнозите обхващащи до 5 годишен период, защото има незначителни 

демографски промени/, породена от факта, че трябва да се прогнозира демографското 

поведение на неродени поколения и с цел относителното подобряване на нейната 

точност, тя е направена в три варианта. 
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IX. 1. 1. 1. Реалистичен вариант / I вариант /при хипотеза за конвергентност/ 
 

 

 При I вариант /при хипотеза за конвергентност/ се вземат под внимание 

настоящата демографска ситуация и тенденциите в нея, като той се определя за 

реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за 

демографско и социално-икономическо развитие на страните членки. При него се очаква 

населението на общината да намалее до 5569 души през 2040 г. 

 

Фигура 39. Прогноза за броя на населението на община Стамболово през 2040 г. I 

вариант /при хипотеза за конвергентност/. 
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IX. 1. 1. 2. Оптимистичен вариант / II вариант /относително ускоряване/ 
 

 

При I вариант /при хипотеза за конвергентност/ се вземат под внимание настоящата 

демографска ситуация и тенденциите в нея, като той се определя за реалистичен и е 

съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за демографско и социално-

икономическо развитие на страните членки. При него се очаква населението на общината 

да намалее до 5689 души през 2040 г. 

 

Фигура 40. Прогноза за броя на населението на община Стамболово през 2040 г. I 

вариант /при хипотеза за конвергентност/. 
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IX. 1. 1. 2. Песимистичен вариант / III вариант /относително забавяне/ 
 

 

При I вариант /при хипотеза за конвергентност/ се вземат под внимание настоящата 

демографска ситуация и тенденциите в нея, като той се определя за реалистичен и е 

съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за демографско и социално-

икономическо развитие на страните членки. При него се очаква населението на общината 

да намалее до 5353 души през 2040 г. 

 

Фигура 41. Прогноза за броя на населението на община Стамболово през 2040 г. I 

вариант /при хипотеза за конвергентност/. 

 

IX. 1. 2. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ  
 

 

Проекта отчита условията, отнасящи се за Южен централен район (ЮЦР) за 

планиране на страната и взаимните връзки със съседните общини, определящи общото 

икономическо състояние на региона. Структурата на регионалната икономика на ЮЦР 

създава необходимост от поддържане на устойчив и висок темп на нарастване на сектора 

на услугите, преструктуриране и нарастване на инвестициите, разширение в 

индустриалния сектор и по-специално на промишленото производство, диверсификация 

и екологизация, ефективност и ефикасност на аграрните дейности и горското стопанство. 
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Областната стратегия за развитие на област Хасково (2014-2020г.), в икономически план 

определя област Хасково сред първите три области от ЮЦР, тази тенденция не е 

променена от 2007г. Брутният вътрешен продукт (БВП) е основен индикатор за 

икономическото развитие. Произведеният БВП в област Хасково нараства плавно като 

2010 г. достига най-високата си стойност 1 274 млн. лв., което се наблюдава рядко на 

областно ниво, особено в три последователни години на криза(табл. 49). Неговата 

стойност представлява 12,83 % от този на Южен централен район и 1,81 % от 

националния БВП. 

 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 

България 60184616 69295031 68321610 70511200 

ЮЦР 8741470 9776169 9532033 9924000 

Област Хасково 1278878 1468524 1271943 1274000 

Таблица 49. БВП за област Хасково, Южен централен район и България (хил. лв.) 

 

Конкурентоспособността на местната икономика на община Стамболово се 

характеризира с развитие на следните промишлени производства: преработка на тютюн, 

производство на млечни и месни продукти, бутилиране на вино, производство на хляб и 

хлебни изделия, мелничарство, консервиране на зеленчуци и търговия и др. Степента на 

концентрация на общинската икономика в населените места около общинския център е 

една от слабите страни в общото състояние на общината. В отдалечени от центъра 

населените места, в които живее половината от населението на общината, са извършени 

по-малко инвестиции по отношение на изграждането на техническата инфраструктура, 

благоустрояването им, разкриване на работни места и др. Поради тази причина един от 

приоритетите е преодоляването на този дисбаланс в развитието на общината.  

Вземайки предвид Общинския план за развитие на Стамболово, а именно 

стратегическа цел 1 /Подпомагане на развитието на вътрешния потенциал на местната 

икономика/ общия устройствен план предвижда предимно производствени устройствени 

зони /Пп1/ с обща площ от приблизително 78,87 ха (Фиг. 42). Новите зони ще осигурят 

добра база за стартиране на проектни идеи от местните заинтересовани страни, които 

използвайки специфичния потенциал и фактори на терените с нови предназначения  ще 

постигнат качествен и устойчив икономически растеж. 
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Фигура 42. Пространствено разположение на проектните терени за предимно 

производствени терени Пп1 на територията на община Стамболово. 

 

Стратегическа цел 1 от Общинския план за развитие е най-широкообхватна, защото 

тя обхваща селското стопанство, преработващата и хранително - вкусовата 

промишленост, туризма, транспортните и логистични дейности и др. Промяната в 

предназначението на територията предвидена в Общия устройствен план залага на 

насърчаването и подпомагането на селското стопанство и неговата модернизация и 

предоставянето на нови възможности. За улесняване на тези намерения в проекта са 

заложени проектни терени Сср с обща площ от приблизително 13,72 ха (Фиг.43). Сср е 

земеделска зона с възможност за промяна предназначението и застрояване за 

неземеделски нужди. 
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Фигура 43. Пространствено разположение на проектните терени земеделска земя с 

възможност за застрояване за неземеделски нужди Сср на територията на община 

Стамболово. 

 

 

IX. 1. 3. СИСТЕМА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ  
 

 

IX. 1. 3. 1. Развитие на социалната база 
 

 

Социалната база в община Стамболово е пряко свързана с демографската 

ситуация в общината, условията за живот и формиралите се рискови групи от 

населението. Съществува тенденция на застаряване и намаляване броя на населението в 

общината през последните години. Социалните услуги предостажяни от общината 

включват: 

•Домашния патронаж, обслужва около 50-55 лица капацитетът на домашния 

патронаж не може да задоволи потребностите на населението. Има много отговарящи на 

изискванията хора, които искат да ползват услугата в по-отдалечените от общинския 

център населени места. 

•Личен асистент, програмата осигурява грижи в семейна среда на хора, нуждаещи 

се от постоянно обгрижване в ежедневието си. 

•Център за обществена подкрепа за деца и семейства, капацитетът е 20 

потребители на услугата. Целта е повишаване качеството на живот на деца и семейства 

в риск за превенция на социалното изключване. 

Вземайки предвид нарастването на населението в надтрудоспособна възраст и 

ограниченото предлагане на социални услуги в общината, в бъдеще ще се наложи 

разработването и предлагането на съществуващите услуги и на нови стратегии за 

социално подпомагане. 
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IX. 1. 3. 2. Образование 
 

 

Образователната инфраструктура в общината е в добро състояние. Сградният 

фонд, който обслужва училищата, се обновява спорадично, към 2017 г  на територията 

на община Стамболово функционират пет училища, от които едно средно, три основни 

и едно начално. В община Стамболово се наблюдава недостиг на квалифицирани 

учители по чужди езици и информационни технологии, което се отразява на качеството 

на образованието. Родители търсещи по-добро образование за децата си са принудени да 

се преместват в по-големите градове. Икономическите проблеми, нивото на бедност на 

населението в отдалечените райони, обезлюдяването на населените места и недобрата 

пътна инфраструктура усложняват достъпа до училище. За да се осигури нормален 

достъп на децата от отдалечените райони са осигурени 4 броя автобуси, осъществяващи 

собствен превоз, и са сключени договори за специализиран превоз с 2 фирми, които 

превозват децата до три от училищата. Образованието е услуга от първостепенно 

значение, която от една страна може да се разглежда като локализационен фактор, а от 

друга като източник на квалифицирана работна сила и активно местно население. 

Именно поради това инвестициите в образователния сектор и поддържането на високо 

образователно ниво трябва да бъде сред приоритетите в общинската политика. 

 

 

 

IX. 1. 3. 3. Здравеопазване  
 

 

Здравната инфраструктура в общината е неравномерно разпределена на 

територията на общината. На територията на общината успешно работи хоспис 

„Медикал Асистанс - Стамболово" в с. Стамболово, който обслужва населението от 

общината и региона. Хосписът предоставя следболнично лечение на възрастни хора с 

хронични заболявания, след инсулт, оперативни интервенции, терминални състояния, 

денонощни медицински грижи. Тежките случаи се хоспитализират в МБАЛ-Хасково, 

където общината е акционер. Най-често срещаните заболявания в общността са: диабет, 

бъбречна недостатъчност, сърдечно-съдови заболявания и др. 

Осигуряването на навременна и качествена здравна услуга в отдалечените населените 

места ще бъде резултат от добра организационна дейност и добра транспортна 

достъпност. Здравните грижи за населението се осигуряват от 5 лекарски и 5 
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стоматологични практики. В общината съществува недостиг на лекарски кадри на човек 

от населението, следователно е необходимо назначаване на нови квалифицирани 

медицински лица и преквалифициране на съществуващи такива.  Прогнозираните 

подобрения са свързани с ремонт на съществуващата база и стимулиране на 

увеличаването на персонала. 

 

IX. 1. 3. 4. Култура 
 

 

По течението на река Арда са се образувала малки плодородни долини, заобиколени 

от живописни скали и скални образувания. Територия е осеяна с тракийските паметници 

от предримската и римската епоха, както и от старобългарските селища, скални 

некрополи и надгробни могили. Около Стамболово са открити и тракийски гробници. 

Тези и много други познатите културно исторически паметници са изброени в анализ 

частта на устройствения план. Общински програми стимулиращи опознаването и 

популяризирането на културното наследство е важна стъпка към развитие на образа на 

общината и привличането на външни интереси. 

Читалищата имат изключително важна роля в съхраняването на обичаите и 

традициите. Не трябва да се подценява и тяхната роля в организирането на школи и 

събития, които ангажират и сплотяват младите хора, действат възпитателно и откриват 

таланти. Усилията в областта на културата трябва да са насочени в две направления: 

поддържане и подобряване на материално-техническата база  от една страна, и 

стимулиране на изяви и културни дейности от друга. 

 

IX. 1. 3. 5. Спорт 
 

 

Съществуващата материално-техническа база в общината дава възможност за 

успешно развитие на спортовете футбол и лека атлетика. Особено активно се развива 

през последните години футбола. Има сформирани юношески и детски футболни отбори. 

Общината разполага със спортен комплекс в с. Стамболово включващ: затревен терен 

със система за напояване, трибуни за над 1000 зрители, и съблекалня. Спортните обекти 

се стопанисват от общината. Усилията следва да са насочени към обновяване и 

модернизиране на спортните съоръжения. 
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IX. 2. ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ  
 

 

Природно - географските характеристики на община Стамболово се определят с 

това че тя попада в североизточната част на Източните Родопи, релефът й е пресечен, 

полупланински. По поречието на р. Арда се намират много плодородни земеделски земи, 

около 67% от територията на общината са обработваема земя. Климатът е умерено 

континентален, зимата е сравнително мека. Общинския център се намира на 22 км. От 

областния център г. Хасково. 

Бъдещото развитие на община Стамболово предполага затвърждаване ролята на 

общинския център като главен културен, административен и социално-икономически 

център. Този моноцентричен модел на развитие обаче не отговаря на съвременните 

изисквания и потребности на жителите, стратегическите виждания на общинската управа 

за развитие на общината, националните и европейски директиви за развитие на селищата 

и регионите. Общината трябва да предоставя мултифункционална жизнена среда, в която 

икономиката да е тясно свързана със социалните, културните и екологичните аспекти. 

Стратегическите насоки за териториално развитие в общината са свързани с 

реализирането на специфични цели и задачи в устройството на територията, което има 

за цел да постигне устойчиво и балансирано социално-икономическото развитие в 

съответствие с ресурсните възможности. Това налага интегриране на устройственото 

планиране с регионалните и секторни политики и планове, чрез териториално 

координиране на секторните политики, стратегии, планове и програми, имащи пряко или 

косвено отношение към пространственото развитие на общината. От значение за 

балансираното развитие на общината е и опазването на природното и културно 

наследство чрез добро управление, правилни политики и насочени инвестиции. Този 

компонент от пространствената структура показва идентичността на община и повишава 

конкурентоспособността ѝ. 

 

 

 

 

 

IX. 2. 1. СЕЛИЩНА СИСТЕМА   
 

 

Характерни за територията са влошените и влошаващите се демографски 

показатели като обезлюдяване, застаряващо население, липса на икономическа 

активност и монокултурно земеделие. 
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Проектът търси подобрение, изменчивост предимно на пространствено - 

функционалните характеристики на отделните урбанизирани територии. В съответствие 

с основните национални и европейски стратегически насоки за развитие през следващия 

програмен период, развитието на основните урбанизирани територии следва да се 

фокусира върху следните тематични направления: 

 Условия за живот, бизнес и работа на местната общност в рамките на 

урбанизираната територия; 

 Еколого-устойчиво и енергийно ефективно  развитие на населеното място и 

неговите функционални системи; 

 Ефективна пространствена организация на територията и адекватно 

инфраструктурно осигуряване; 

 Управление на населеното място и прилежащата територия; 

 Подобряване на мобилността между населените места. 

Въздействието, което се очаква да бъде постигнато за програмният период, е свързано с 

постигането на балансирано развитие на територията на общината, като двигател за 

постигане на икономическо и социално сближаване между населените места на 

територията. 

 

IX. 2. 2. СИСТЕМА ОБИТАВАНЕ  
 

 

В община Стамболово при съществуващите тенденции на отрицателен прираст на 

населението в близък бъдещ план не се очаква рязко повишаване на търсенето на 

жилища. Необитаемият жилищен фонд потвърждава негативните тенденции на 

обезлюдяване в общината. При евентуален икономически растеж в бъдещ период от 20 

години би следвало да се създадат условия за повишаване на стандарта на живот на 

жителите, което би довело до нужда от реконструкция на част от жилищния фонд както 

и нови терени за жилищно строителство. Тези мерки биха задържали населението на 

територията на общината, предлагайки му възможности за реализация и добър стандарт 

на живот, довеждайки до нови зони на растеж и прекратяване на негативната тенденции. 

Прогнозата по отношение на система обитаване предвижда множество нови малки 

терени за жилищно строителство /Жм1/ с площ от приблизително 24,13 ха (Фиг. 44). 
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Фигура 44. Пространствено разположение на проектните терени за жилищни зони Жм1 

на територията на община Стамболово 

 

X. 2. 3. СИСТЕМА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО  
 

 

Опазване на културното наследство е дълбоко свързано с качеството на живота в 

териториите с културни ценности и едновременно се разпростира в глобален план – 

културните ценности принадлежат на цялото човечество. Това предпоставя двойна 

отговорност - локална и глобална. Този подход е в основата на редица международни 

документи и в частност в  Рамковата конвенция за стойностите на културното наследство 
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за обществото /Фаро, 2005/ с водеща идея за Общото европейско наследство, разбирано 

като "споделен източник на памет, разбиране, идентичност, кохезия и творчество". 

Постигането на подреденост на системата от културни ценности включва 

поредица от действия, свързани с изпълнение на националните нормативни документи и 

особено напоследък с множеството, ратифицирани от България европейски конвенции. 

Съвременните световни тенденции в сферата на опазването са пряко свързани и с 

развитието му. Точно този подход опазване/развитие разкрива най-големите 

възможности за превръщане на културните ценности в териториален ресурс.  

Прогнозата за опазване, използване и развитие на културното наследство на 

община Стамболово е съобразена със законодателството и с актуалното разбиране на 

тези процеси. Силен акцент в предвижданията на ОУПО е териториалното и смислово 

обвързване на културните и природните ценности. Диагнозата показа изключителността 

на качествата на природата, препотвърждавани в разкритието на културни ценности от 

всички исторически пластове и епохи – възниквали са именно поради благоприятните 

условия на средата. С оглед на това прогнозата на ОУПО в областта културно наследство 

се фокусира около следните цели: 

 Териториалната система Културно наследство е обвързана, подредена и 

балансирана цялост от защитени недвижими ценности, отворена и към незащитените и 

подлежаща на единно териториално управление; 

 Устройствените правила са инструмент за управление на Културното наследство, 

който го опазва и развива в единство с неговата и тази на прилежащата среда 

урбанистична идентичност; 

 Системата Културно наследство е неделимо обвързана с природните ценности, 

създавайки заедно териториален ресурс за развитие на културен туризъм и обогатявайки 

останалите функционални системи; 

 Системата Културно наследство търси нови посоки на утвърждаване в 

регионален, национален и международен план. 

 

Прогнозата за ОУПО предвижда: провеждане на планомерни археологически 

изследвания с допълване на данни към АИС „АКБ“ съгласно НАРЕДБА № Н-2; 

идентификация и включване на нови културни ценности към общинския списък на 

обектите на недвижимото наследство; създаване и поддържане на общодостъпна 

информационна система за недвижимо културно наследство на Общината; приемане на 

Програма за опазване и популяризиране на недвижимото културно наследство. 
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С оглед на това се прави и прогноза за координирана мрежа от културни 

маршрути, която да стане основа за местни, национални и международни културно-

туристически продукти, съпоставими с качествата и подходящи за включване към 

националните и европейски културни коридори. 

Поредица от обичайните на този етап мерки на държавно и местно нива по 

отношение на културното наследство са част от прогнозните предвиждания: 

 Подобряване на системата за общинско управление на дейностите по опазване на 

културното наследство в рамките на процеса на деконцентрация и децентрализация 

на субектите на управление; 

 Изработване на специализирани планове за устройство и управление на 

тематичните паркове за културно наследство и за мрежата от тематични културни 

маршрути с оглед предложените устройствени режими, описани по-долу; 

 Изработване на стратегия и приемане на програма за развитие на културния туризъм 

на територията; създаване на локални, надобщински и трансгранични културно-

туристически продукти; 

 Издирване и ангажиране на нови алтернативни източници за финансиране на 

дейностите по опазване и развитие на културното наследство; 

 Развитие на публично-частното партньорство за  опазване и развитие на 

културното наследство и създаване на интегрирани културно-туристически 

продукти; 

 Активно участие с проекти в програми за европейски структурни фондове и в 

други европейски програми свързани с културното наследство и културния 

туризъм; 

 На основа на вече изброените мерки съставяне на специална програма за опазване 

и популяризиране на недвижимото културно наследство на територията на 

Общината. 

 

Предлага се усъвършенстване на териториалното управление на  системата 

културно наследство. Режимите за опазване на недвижимите културни ценности се 

определят с актовете за деклариране или за предоставяне на статут, съгласно  чл. 79 от 

ЗКН. За реализацията на целите на предложените мерки за опазване на културното 

наследство, съгл. чл. 17 от ЗКН, община Стамболово е необходимо да разработи 

Стратегия за опазване и управление, която да включва интегриран подход към пълния 

обхват културни ценности. В общината има богатство на археологически паметници, но 
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много от тях са слабо изследвани, има не малко непроучени надгробни могили. Налице 

е реален потенциал за изучаване, популяризиране и превръщане на историческото 

наследство в основа на създаване на интегрирани туристически продукти и привличане 

на интереса към територията. 

 

X. 2. 4. СИСТЕМА ОТДИХ И РЕКРЕАЦИЯ 
 

 

Имайки предвид местоположението на общината, до неотдавна, сектор туризъм 

не се развива качествено и конкурентно. Туризмът прави сериозна крачка през 

последните години. С хотелиерство и ресторантьорство се занимават 12 предприятия, 

които за 2010 г. имат 115 хил. лв. приходи от дейността, а през 2011 г. - 118 хил. лв. 

приходи. Макар и на предпоследно място (след община Маджарово) в област Хасково 

по приходи от туризма, става ясно, че община Стамболово има потенциал за бъдещо 

развитие на туризма. Заключението е базирано на факта, че общината е с най-малък 

капацитет, който е изграден изцяло през последните години, което показва, че 

новоизградената база се е утвърдила на туристическия пазар особено бързо. Проекта 

предвижда нови рекреационни устройствени зони за вилен отдих /Ов1/ с площ от 

приблизително 40,3 ха (Фиг. 45). 

 

Фигура 45. Пространствено разположение на проектните терени за вилен отдих Ов1 на 

територията на община Стамболово. 
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IX. 2. 5. ЗЕЛЕНА СИСТЕМА 
 

 

Устойчивото развитие на общината е свързано със съхраняване и подобряване на 

показателите за състоянието на околната среда, превенцията на екологичните рискове, 

както и поддържане и развитие на зелена система на територията на общината. 

Озеленяването на градската среда, екологичното образование са важни за решаване 

проблемите на общината. Състоянието на околната среда на територията на община 

Стамболово са обект на специализирани проучвания и планиране от документи като 

Програма за опазване на околната среда – община Стамболово (2014-2017).  

Устройствения план предвижда зона за подобряване на зелената система на 

територията на общината с нов терен за озеленяване до село Зимовица /Оз1/ с площ от 

приблизително 1,5 ха (Фиг. 46), който да понижи шумът от републикански път III-5072. 

Добра стратегия е насърчаване на публично-частното партньорство при залесяването и 

озеленяването на територията. 

 

Фигура 46. Пространствено разположение на проектните терени за озеленяване Оз на 

територията на община Стамболово. 

 

Част от зелената система са и гробищните паркове. Устройственият план предвижда 

множество проектни гробищни паркови терени /Тгп1/ с площ от приблизително 9,4 ха 

(Фиг. 47), те са предимно съществуващи разширения на гробищата, които не са били 

отразени в предназначението на територията до сега. 
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Фигура 47. Пространствено разположение на проектните терени за гробищни паркове 

Тгп1 на територията на община Стамболово. 

 

IX. 2. 6. ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

 

Основните пътни артерии на общината са в лошо техническо състояние.  

Експлоатационния им период е изтекъл и в момента почти всички участъци от 

републиканската мрежа имат нужда от ново строителство и реконструкция. 

Качеството на пътната и транспортната мрежа не отговаря на европейските стандарти. 

Липсват финансови средства за поддържане не само на четвъртокласните, но и 

третокласните пътни мрежи. Подходите на общината не са обозначени и не са маркирани 
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с достатъчно на брой пътни табели. Част от улиците в селата не са асфалтирани или е 

положена частична улична настилка. 

 

IX. 2. 7. ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА  
 

 

IX. 2. 7. 1. Прогноза за развитието на електроснабдяването 
 

 

Към настоящия момент всички населени места в община Крушари са 

електроснабдени. Очаква се да бъдат изградени от ИВН 10 км нови линии, 5км от КЕЦ – 

Хасково и 5к м от КЕЦ Харманли. При възникване на подобна нужда тяхното 

проектиране и изпълнение трябва да се съобрази с изискванията на съответните 

енергийни дружества.  

 

IX. 2. 7. 2. Прогноза за развитието на ВиК системите 
 

 Водоснабдителната инфраструктура е добре изградена, като всички населени 

места на територията на общината са централно водоснабдени и няма селища с режимно 

водоподаване. Голяма част от изградената канализационна мрежа не е свързана с 

пречиствателни станции, което води до опастност от замърсяване на водоизточниците. 

Има нужда от обновяване на съществуващите и изграждане на нови пречиствателни 

станции. 

 

X. 2. 7. 3. Прогноза за изграждане на ПСОВ 
 

   

Изграждането на ПСОВ трябва да се съобрази както със съществуващите, така и с 

новите проекти на улични канализационни мрежи, съобразено с демографската 

прогноза за общината. 

 

X. 2. 7. 4. Телекомуникационна инфраструктура  
 

Територията на община Стамболово е с изградена телефонизация на населените места, 

както и покритие на мобилните мрежи на националните GSM оператори. Всички 

населени места имат достъп до интернет. 
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IX. 2. 8. БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА  
 

 

Устройствената концепция и предложените решения на проекта на ОУПО 

Стамболово разглежда територия от 27647,95 ха. За постигане на целите са необходими 

промени в поземлените ресурси гарантиращи бъдещо развитие на общината. В проекта 

на ОУПО Стамболово има увеличение при терените за жилищни функции /Жм1/, 

терените за производствени дейности /Пп1/,терени за земеделска земя с възможност за 

застрояване за неземеделски нужди /Сср/,терени за вилен отдих /Ов1/, за гробищни 

паркови терени /Тгп1/ и терен за озеленяване до село Зимовица /Оз1/. Всички промени 

на териториалните елементи са за сметка на комунално обслужване и стопанство, 

обработваеми земи-ниви, необработваеми земи, обработваеми земи-трайни насаждения, 

недефиниран НТП и функция. 

 

Таблица 50. Баланс на територията на прогнозата за социално-икономическо и 

пространствено развитие на ОУПО Стамболово 

 


