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ДМА Дълготрайни материални активи 

ЕБВР Европейска банка за възстановяване и развитие 

ЕВРОСТАТ Статистическа служба към Европейската комисия 

ЕЕ Енергийна ефективност 

ЕИБ Европейска инвестиционна банка 

ЕК Европейската комисия  

ЕМС Европейски механизъм за стабилност 

ЕМФ Европейска младежка фондация 

ЕС Европейски съюз 

ЕТК Европейски транспортен коридор 

ЕТС Европейско териториално сътрудничество 

ЕФРР Европейски фонд за регионално развитие 

ЗРР Закон за регионалното развитие 

ЗТ Защитени територии  

ИАОС Изпълнителната агенция по околната среда 

ИКТ Информационни и комуникационни технологии 

ИСУН Информационна система за управление и наблюдение 

КАВ Качество на атмосферния въздух  

КЦМ Комбинат за цветни метали 

МИЕТ Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 

МОН Министерство на образованието и науката 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F
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НИЦ Научно-изследователски център 
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НСРР Национална стратегия за регионално развитие 

НЦЕМПИ Национален център „Европейски програми и инициативи“ 

ОУПБЗА - 

Хасково 

Областно управление „Пожарна безопасност и Защита на 

Населението“ - Хасково 

ООН Организация на обединените нации  

ОП Оперативна програма 

ОПДУ Оперативна програма „Добро управление“ 
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ОПОС Оперативна програма „Околна среда” 
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Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 

ОПР Общински план за развитие 

ОПРР Оперативна програма „Регионално развитие” 

ОСЗ Общинска служба земеделие   

ОПРЧР Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 

ОЦК Оловно – цинков комбинат 

ПАВ Полициклични ароматни въглеводороди  
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http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%90%D0%92%D0%95%D0%A6
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ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на 
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СДН Средногодишна норма 
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ТЕЦ Топлоелектрическа централа 
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„ДГС – 

Хасково“ 

Търговско предприятие  

„Държавно горско стопанство“ – Хасково 

УХТ Университет по хранителни технологии 

ФПЧ Фини прахови частици  

ХПК Химична потребност от кислород  

ЮЦР Южен централен район 

IUCN International Union for Conservation of Nature  

Международен съюз за защита на природата и природните 

ресурси 

NUTS Обща класификация на териториалните единици за 

статистически цели 

PPS Стандарт на покупателна способност 

LLL Life Long Learning/Учене през целия живот  
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Реалистичността и адекватността при планирането на бъдещото развитие на община 

Стамболово през програмния период 2014–2020 г. се определя от качеството на 

социално-икономическия анализ, който е базиран на актуална и надеждна 

информация.   

Социално-икономическият анализ е използван като утвърден метод за определяне на 

положителните и отрицателните страни на дадено действие върху обществото като 

цяло.   

При изготвянето на анализа са използвани следните подходи: изследователски, 

системен, прагматичен, сравнителен, статистически, иконометричен и качествен. 

Анализът прави обща характеристика на община Стамболово, като инвентаризира 

природо-ресурсния й потенциал, анализира демографските процеси, състоянието на 

местната икономика, тенденциите в социалната сфера, инфраструктурното развитие, 

състоянието на околната среда и биоразнообразието, културно-историческия 

потенциал, туристическите дадености и др. 

Обстойният анализ е базиран на проучване, направено в периода юни 2017 г. – юли 

2017 г. При анализа на социално-икономическото развитие и екологическото 

състояние на общината е използвана официална статистическа информация от 

Национален статистически институт (НСИ), Евростат, министерства, държавни и 

регионални агенции, държавни комисии, териториални и регионални служби на 

органите на изпълнителната власт, ИВН, ВиК и други официални източници. 

Използван е и анализ на документите, който включва:  

 Преглед на най-актуалните стратегически документи;  

 Преглед на регионалните, областните и местните секторни политики; 

 Преглед на съществуващата правна рамка в областта на регионалното 

развитие;  

Направено е проучване чрез провеждане на работни групи и фокус група със 

заинтересованите страни. ОПР е разработен в сътрудничество с Общинския съвет и 

при прилагане принципа на партньорство на всички негови етапи. 

На базата на събраната информация, на социално-икономическия анализ и оценката 

на природно-ресурсния потенциал на общината са идентифицирани проблемните 

области и са направени препоръки за развитие на общината през оставащия етап от 

плановия период.  

Анализът осигурява задълбочено идентифициране на моментното състояние на 

община Стамболово с оглед планиране на нейното развитие през следващия 

програмен период 2017 г. – 2020 г. 

 

Актуализирания Общински план за развитие на община Стамболово 2014–2020 

г. е приет с Решение № 204 от 02.08.2017 г. на Общински съвет – Стамболово. 
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1. РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ  ПЛАН  ЗА 

РАЗВИТИЕ 

1.1. Времеви и пространствен обхват на общинския план 

Във фокуса на Общинския план за развитие е поставено развитието на населените 

места в община Стамболово през следващите четири години. Пространственият 

обхват на ОПР включва с. Стамболово и прилежащите му  25 села.   

Общинският план е средносрочен стратегически документ и неговият времеви обхват 

съвпада с програмния период на ЕС, а именно 2014–2020 г. 

 

1.2. Цел и насоки на Общинския план за развитие 

Общинският план за развитие (ОПР) има за основна функция да определи необходимите 

цели и действия за развитие на общината при отчитане на нейните специфични условия и 

потенциал за развитие, като създава условия за по-интелигентен, по-устойчив и по-

приобщаващ тип на растеж. 

Целта на ОПР е да подпомогне осъществяването на визията, главната цел и 

приоритетите за развитието на общината чрез реализация на проекти на общинската 

територия, привличане и координирано управление на разнородни инвестиции, 

подпомогнати основно от структурните фондове на ЕС за периода 2014–2020 г. и  

активното трансгранично сътрудничество с Гърция и Турция, както и 

трансрегионално сътрудничество с други европейски общини и региони. 

Стратегическите насоки за постигане визията на община Стамболово се формират на 

база на нейната специфика като община, която съчетава богатата природа, древната 

история и потенциала на една специфично селска община. Долината на река Арда 

разкрива възможности за креативно селско стопанство. Хабитатите по Арда и 

многобройните защитени зони и местности създават възможности за туризъм и 

трансгранично сътрудничество на България с Гърция и Турция. Съхранените следи на 

праисторическите, античните и средновековните времена създават предпоставки за 

развитие на културен туризъм. Запазените селски традиции, читалища, църкви и 

джамии, заедно със съвременната култура са неограничен ресурс за контакт между 

отделните обекти и изграждането на система от местни културни пътища. Всичко това 

е предпоставка за добро позициониране на община Стамболово по отношение на 

възможности за устойчиво и балансирано развитие, за постигане на добри 

икономически показатели.   

Представените положителни черти не завършват цялостната ситуация в общината, 

която е съпътствана и от множество предизвикателства. Характерни за територията са 

влошените и влошаващите се демографски показатели като обезлюдяване, 

застаряващо население и намаляване на заетостта. Тези проблеми поставят задачите 

пред общинското управление през оставащите 4 години. Партньорствата между 

заинтересованите страни и съседни общини могат да възстановят цялостния баланс и 

да стимулират по-пълноценното и по-съзидателно общинско развитие. Въздействието, 

което се очаква да бъде постигнато в резултат на изпълнението на Общинския план за 

развитие на община Стамболово, 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.    
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1.3. Законодателна рамка 

Общинският план за развитие на община Стамболово е основен елемент от системата 

документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие. 

Обемът и съдържанието на ОПР се определят от постановките на Закона за 

регионалното развитие (ЗРР) и Правилника за прилагане на закона за регионално 

развитие (ППЗРР). Общинският план стои на най-ниското ниво в плановата йерархия 

от стратегически документи за развитие и визира средносрочните цели и приоритети 

за развитието на община Стамболово. 

Съгласно чл. 13 (1) от Закона за регионално развитие,  Общинският план за развитие 

определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината в 

съответствие с Областната стратегия за развитие.   

Структурата на ОПР е съобразена  изцяло с изискванията на чл. 13 (2) от Закона за 

регионално развитие, според който Общинският план за развитие съдържа: 

 анализ на икономическото и социалното развитие на общината; 

 целите и приоритетите за развитие на общината за определен период; 

 индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за 

реализация на плана; 

 индикаторите за наблюдението и оценката на плана; 

 необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на 

плана; 

 описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство 

и осигуряване на информация и публичност; 

 програма за реализация на общинския план за развитие, с която се 

конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови 

ресурси и звената за изпълнение на проектите. 

 

1.4. Съгласуваност на Общинския план за развитие 

Законодателната рамка въвежда задължителното изискване за съгласуваност на ОПР 

с основните стратегически документи на европейско, национално, регионално и 

областно ниво, което е съобразено изцяло. 

Общинският план за развитие 2014–2020 г. отговаря на следните основни изисквания: 

 Съобразен е с принципите на устойчиво развитие и допринася за прилагането 

на тези принципи в обхвата на конкретната територия на община Стамболово.  

 Отчита спецификата на конкретната територия, спазва принципа за 

пространствено развитие, съчетаващ социално–икономическото и 

инфраструктурното развитие.   

 Осигурява приемственост и надграждане на другите стратегически и планови 

документи на регионалното развитие и на териториалното устройство. 

Визията, целите и приоритетите на Общинския план за развитие на община 

Стамболово 2014–2020 г. са формулирани въз основа на актуализирания социално-

икономически анализ и SWOT-анализа. Те са съгласувани с целите на европейската 

кохезионна политика и приоритетите за развитие на регионите на ЕС, определени със 
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Стратегията „Европа 2020”, Териториалния дневен ред на ЕС 2020 и с други 

общоевропейски документи на политиката на сближаване.  

Стратегическата рамка е обвързана с националните цели и приоритети на 

основополагащите стратегически документи за развитие на страната през новия 

програмен период, като Националната програма за развитие „България 2020”, 

Националната стратегия за регионално развитие на Република България 2012–2022 г., 

Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013–2025 г., както 

и различни секторни стратегии и политики.    

Общинският план за развитие е приет от Общинския съвет по предложение на кмета 

на общината.    

 

2. СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИЯ  ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ   

Общинският план за развитие на община Стамболово е структуриран спрямо 

разпоредбите на ЗРР, чл. 13. В него са включени всички необходими елементи, 

разкриващи състоянието на настоящата ситуация, предвидената стратегия за развитие 

до 2020 г. и начините за нейното реализиране, включително и чрез конкретни проекти. 

Методически планът обединява четири основни части – анализ, оценка, 

стратегически предложения и набор от инструменти за реализация, наблюдение 

и актуализация. Четирите основни части са логически обвързани и всеки следващ 

представлява хронологично и смислово продължение на предходната част. 

ОПР стъпва върху безспорните предимства на общината, обхващащи:  

 благоприятното транспортно-географско положение в близост до 

Общоевропейските транспортни коридори (ОЕТК)  № 4, № 9 и № 10, които 

са най-бързият и пряк път, свързващ Западна и Централна Европа с Истанбул 

и Северна Европа със Средиземноморието; 

 съхранената, привлекателна  и разнообразна природна среда, богатото 

културно-историческо наследство; 

 високия агроекологичен потенциал с възможности за биопроизводство; 

 наличието на потенциал за използване на ВЕИ – биомаса, водна и слънчева 

енергия; 

 изградените туристически бази. 

Съгласно констатациите на Междинната оценка на ОПР е направена актуализация на 

Социално-икономическия анализ, на индикативната финансова таблица, обобщаваща 

необходимите ресурси за реализация на плана, и на Програмата за изпълнение на ОПР 

2017–2020 г. Заменени са няколко базови данни и измерители в индикаторите. 

Непроменени са останали:  

 стратегическа рамка, включваща целите и приоритетите за развитие на 

общината за определен период; 

 индикаторите за наблюдението и оценката на плана; 

 необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; 

 описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и 

осигуряване на информация и публичност. 
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Представените целенасочени интервенции са ориентирани към намаляване на 

проблемите, диспропорциите и ниската степен на инфраструктурна изграденост.   

Общинският план за развитие на община Стамболово има интегрален характер и съчетава 

в себе си мерки и дейности в различни сектори за подобряване на условията и факторите 

за растеж, които се нуждаят от дълговременна и целенасочена подкрепа.   

Определени са необходимите финансови ресурси за реализация на целите на ОПР и 

са посочени източниците за тяхното финансиране. Индикативната рамка е съобразена 

и с очакваното финансиране по оперативните програми в рамките на плановия период 

2014–2020 г.  

Изготвянето на плановия документ кореспондира с Методическите указания на МРРБ, 

Националната стратегия за регионално развитие, проектите на Регионалния план на 

Южен централен район и оперативните програми и приоритетите на ЕС.  В него са 

отразени основните насоки и акценти на основните фонда на ЕС и оперативните 

програми за периода 2014–2020 г.   

 

 

II. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 

ОБЩИНА СТАМБОЛОВО 

1. Географска характеристика  

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

България, недалеч от границите с Република Турция и Република 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 се намира южно от гр. Хасково и е разположена в 

североизточната част на Източните Родопи. Територията на общината се простира от 

Хасковската равнина до р. Арда и отстои на 22 км от град Хасково и на 55 от град 

Кърджали.  

Община Стамболово е гранична община между Област Хасково и Област Кърджали 

и има площ от 277 кв. км. 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.   

http://bg.wikipedia.org/wiki/Турция
http://bg.wikipedia.org/wiki/Гърция
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Близо до община Стамболово преминават общоевропейските транспортни коридори 

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

туризъм. 

 

Особено важен за развитието на територията е първокласният път Русе – В. Търново 

– Ст. Загора – Хасково – Кърджали – Маказа. Пътят е една от най-важните 

транспортни връзки, пресичащи България в направление север – юг и част от трасето 
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на Общоевропейски транспортен коридор (ОЕТК) № 9. С отварянето през 2013 г. на 

Граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) Маказа се обособява директна 

връзка, свързваща р. Дунав (канала Рейн – Майн – Дунав) – транспортен коридор № 

7, с Бяло море (пристанище Александруполис). Това дава възможност за увеличаване 

на трансграничните контакти и всички произтичащи от тях възможности (търговия, 

трудов пазар, инвестиции и т.н.).  

Общинската пътна мрежа се състои от третокласни и четвъртокласни пътища с обща 

дължина над 150,4 км. 

Община Стамболово се състои от 26 населени места с общо население от 5 805 

жители (31.12.16 г., НСИ).  

 

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 

селското стопанство, 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. 

3. Баланс на територията 

Функционалното площоразпределение в баланса на територията на община 

Стамболово, която е 276 696,022 дка, е както следва: 

 За нуждите на селското стопанство – 142 365,614 дка; 

 За нуждите на горското стопанство – 118 963,092 дка; 

 Населени места – 9 744,923 дка; 

 Водни течения и водни площи – 4 059,912 дка; 

 Добив на полезни изкопаеми – 1,000 дка; 

 За нуждите на транспорта – 1 561,481 дка. 

По видове собственост  площта на община Стамболово се разпределя така: 

 Държавна частна – 15 157,919 дка, което е 5,478% от общата площ; 

http://bg.wikipedia.org/wiki/НСИ
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 Частна – 84 509,520 дка, което е 30,542% от общата площ; 

 На религиозни организации – 87,570 дка, което е 36,126% от общата площ; 

 Общинска частна – 99 959,801 дка, което е 0,032% от общата площ; 

 На чуждестранни лица – 985,288 дка, което е 0,356% от общата площ; 

 Смесена – 7 917,502 дка, което е 2,861% от общата площ; 

 На юридически лица – 22 370,421 дка, което е 8,085% от общата площ; 

 Стопанисвана от общината – 7862,768 дка, което е 2,842% от общата площ; 

 Държавна публична – 12 041,147 дка, което е 4,352% от общата площ; 

 Общинска публична– 25 804,086 дка, което е 9,326% от общата площ. 

Данните се представени от Общинска служба „Земеделие“ – Хасково. 

 

4. 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.  

Климатът на територията е континентално-средиземноморски, обусловен от 

характера на атмосферния пренос и трансформацията на въздушните маси върху 

повърхнината на релефа.   

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.  

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 р. Арда той е декемврийски. Тогава падат 11–13% 

от валежите.  

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

показателен факт, че през вегетационния период се наблюдават значителни, 

продължителни засушавания. Сезонното и териториално разпределение на валежите, 

съпоставено с изискванията на отделните селскостопански култури индикира 

необходимостта от повсеместно изкуствено напояване в равнинните части на 

общината. 

Климатичният потенциал като цяло благоприятства 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. 
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5. Геоложка и хидрогеоложка характеристика 

Геоложкият строеж на релефа се характеризира с голямо разнообразие от скални 

комплекси и геоложки структури. Голям дял от територията е покрит с вулканогенно-

седиментни скали от палеогенския комплекс, съставени от риолити, андезити, туфи и 

туфити, смесени с различни морски седименти. На територията са разкрити 

метаморфни скали, представени от гнайси, амфиболити, слюдени шисти и др. По 

долината на река Арда са образувани ивици от алувиални наслаги, съставени 

предимно от пясъци и чакъли с кватернерна възраст. 

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. 

 

Таблица № 1. Концесии за добив на подземни богатства                                                                                                                                     

(подземни богатства по чл. 2, ал. 1 от Закона за подземните богатства) 

Конце-

сионер 

Находи

ще 
Община 

Група 

подземно 

богатство 

Вид на 

подземното 

богатство 

Срок 

на кон-

це-

сията 

Дата на 

подписане 

на 

концесион-

ния 

договор 

Дата на 

влизане в 

сила на 

концесион

-ния 

договор 

Решение на  

Министер-

ски   

/Общински 

съвет №  

"Гравелита" 

ООД, гр. 

София 

Оврага, у-к 

"Север"  и 

у-к "Юг" 

Стамбо-

лово 

Индустр. 

минерали 

Вулкански 

туфизити 

"олигомикт" 

35 г. 23.12.2011 г. 23.12.2011 г. 
694/ 

17.11.2011 г. 

"Гравелита" 

ООД, гр. 

София 

Пчелари, 

у-к "Запад" 

и у-к 

"Изток" 

Стамбо-

лово 

Индустр. 

минерали 

Органогене

н варовик 
35 г. 10.10.2008 г. 10.10.2008 г. 

589/ 

10.09.2008 г. 

"Гравелита" 

ООД, гр. 

София 

Ралица 
Стамбо-

лово 

Индустр. 

минерали 

Бентонитов 

глини 
35 г. 22.08.2003 г. 22.08.2003 г. 

482/ 

10.07.2003 г. 

"Гравелита" 

ООД, гр. 

София 

Керемид-

ките -         

у-к І 

Стамбо-

лово 

Индустр. 

минерали 

Кварц-

фелдшпа-

тови 

глинести 

пясъчници 

35 г. 27.12.2002 г. 27.12.2002 г. 
716/ 

06.11.2002 г. 

"Ведена" 

ООД, гр. 

Разград 

Куза 
Стамбо-

лово 

Индустр. 

минерали 
Олигомикти 30 г. 11.09.2002 г. 11.09.2002 г. 

703/ 

25.10.2001 г. 

"Геонет"  

ЕООД, гр. 

София 

Билкета 
Стамболово

, Харманли 

Индустр. 

минерали 

Кварц-

фелдш. 

пясъци 

35 г. 30.05.2002 г. 30.05.2002 г. 
207/ 

12.04.2002 г. 

“Артескос” 

АД, гр. 

Димитров-

град 

Долно 

Черковище 

Стамболов

о 

Строит. 

материали 

Пясъци и 

чакъли 
15 г. 04.05.2001 г. 04.05.2001 г. 

208/ 

04.04.2001 г. 

 

Източник:Община Стамболово 
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6. Води и водни басейни 

Законът за водите урежда собствеността и управлението на водите на територията на 

Република България като общонационален неделим природен ресурс и собствеността 

на водностопанските системи и съоръжения. 

Съгласно Закона за водите, води на територията на страната са: 

 1.  повърхностните води и водите на устията на реките; 

 2.  подземните, включително минералните води. 

Политиката, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и 

модернизация на водностопански системи и съоръжения – общинска собственост, се 

осъществява от Кмета на общината. 

Водните ресурси на територията са значителни и се формират от подземни и 

повърхностни водоизточници, които се захранват от валежите. Главна водна артерия 

е р. Арда, която е най-голямата родопска река и един от най-големите притоци на р. 

Марица. Тя и всичките й притоци се характеризират с голяма поройност, дължаща се 

на съчетанието от континенталното и средиземноморското климатично влияние. 

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 

с. Стамболово; 

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

на с. Стамболово; 

 яз. Балкан, 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. Зимовина“, 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. 
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Язовирите се стопанисват от общината. 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. 

Поречието на река Арда с нейните местообитания е от особено значение за 

опазването на биоразнообразието на Източните Родопи. Многобройните 

местни растителни и животински видове, имащи консервационна значимост, са 

свързани с поречието на реката, 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. Притоците на река Арда на територията на община Стамболово са 

сравнително малки. По 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. 

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.  

„Студен кладенец” е третият по големина язовир в България след язовир „Мандра” и 

язовир „Искър”. Общ обем 489 млн.куб.м. Залята площ 25,6 кв.км. Стената на язовира 

е уникална и е с височина 687,5 метра в най-високата си част, а дължината й е 338 

метра. В основата си стената е широка 61 метра, а в короната – 8 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. 

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, който има 5+1 турбини „Франсис“ с обща мощност 85 MW. За ВЕЦ „Студен 

кладенец“ е издадено разрешително 1124 от 13.08.2008 г. на МОСВ, изменяно с 

решение 122/07.07.2008, 98/11.05.2009 г. 91/23.04.2013 г., с титуляр „Национална 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%28%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80_%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%8A%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%95%D0%A6
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електрическа компания“ ЕАД, с място на водовземане – водовземна кула с координати, 

както следва: N 41˚37'06" и E 25˚38'22". 

Освен за това, езерото на язовир „Студен кладенец” се използва за рибовъдство и 

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

 

7. Почви 

По поречието на р. Арда се намират най-плодородните земеделски земи. Делът на 

обработваемата земя представлява 67,2% от общата територия на общината.  

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. 

Общо на територията преобладават почви с добри през средно продуктивни 

възможности до лоши и непригодни за земеделско ползване площи.  

Кариерите за добив на инертни материали, които представихме по-горе, са сериозен 

замърсител на почвите и освен това нарушават териториите.   

В общината има и свлачища, чието местоположение и площи са отразени в следващата 

таблица.   

Табл. № 2. Свлачища в община Стамболово 

Местонахождение на 

свлачището 

Площ Предприети 

мерки за защита 

с. Лясковец, „Бунарджика“ 25 дка няма 

с. Долно Черковище, „До село“ 100 дка няма 

с. Воденци, „Домбелек“ 20 дка няма 
 

На територията на община Стамболово се пресичат две фитогеографски зони – 

средноевропейската и средиземноморската, както и две зоогеографски зони – 

северната и средиземноморската. Тези условия са причина за изключително 

голямото разнообразие на редки растителни видове в областта – често се 

срещат находища на силивряк, тракийски клин, родопска горска майка, 

дървовидна синя хвойна, джел, пърнар, вечнозелен тракийски дъб, вековен бял бор, 

вековен зимен дъб. Сред представителите на животинския свят са скален орел, 

белоопашат мишелов, керкенез, египетски лешояд, белоглав лешояд и др.  

Изводи и препоръки: 

 Почвеният фонд на територията на община Стамболово, в комплекс с 

хидроклиматичните условия, предлага добри възможности за развитие 

на земеделието особено по поречието на река Арда. 

  На по-голяма част от територията на общината съществуват добри 

условия за отглеждането на зърнени и технически култури, сред които 

особено важно място заемат лозята и зеленчукопроизводството. 

 Необходимо е да се търсят алтернативи на тютюнопроизводството, 

което до момента все още се развива активно.   

 Общината трябва да предприеме мерки за решаване на проблемите с 

ерозията и свлачищата. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8A%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B5
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8. Социално-демографска характеристика 

Застаряването и намаляването на населението на територията на община Стамболово 

се дължи на активните демографски процеси и продължителните действия на 

множество фактори, които протичат на територията на общината и оказват влияния  

на демографската ситуация на територията.  Една част от тези фактори са резултат от 

общите тенденции в демографското развитие на болшинството от европейските 

страни, други са свързани със специфичните особености на историческото, 

икономическото и културното развитие на общината.  

За да се регистрират процесите и техните тенденции на територията на община 

Стамболово, е необходимо да проследим динамиката на демографските процеси на 

територията, протекли в периода 2011–2016 г. Само така могат да се регистрират 

обобщено демографските тенденции, протичащи на територията на община 

Стамболово. За целта ще се спрем на броя на жителите в населените места по години.   
 

Таблица № 3. Динамиката на населението по населени места на територията на община 

Стамболово 

Населено място 

Брой на 

населението 

през 2011 г. 

Брой на 

населе-

нието през 

2014 г. 

Брой на 

населе-

нието 

през 

2015 г. 

Брой на населението 

през 2016 г. 

 
Общ брой     Общ брой     Общ 

брой     

Общ 

брой     

Мъже Жени 

с. Балкан 210 206 206 212 120 92 

с. Бял кладенец 79 72 71 68 38 30 

с. Воденци 78 78 78 80 39 41 

с. Войводенец 64 68 87 93 48 45 

с. Гледка 254 279 266 266 133 133 

с. Голобрадово 42 39 38 40 22 18 

с. Голям извор 389 371 365 361 176 185 

с. Долно Ботево 316 344 339 340 173 167 

с. Долно поле 78 78 82 80 43 37 

с. Долно Черковище 215 232 218 216 114 102 

с. Жълти бряг 630 607 594 596 287 309 

с. Зимовина 237 241 232 233 118 115 

с. Кладенец 66 62 60 61 29 32 

с. Кралево 184 180 179 178 77 101 

с. Лясковец 275 276 272 268 140 128 

с. Маджари 182 178 181 188 98 90 

с. Малък извор 383 379 376 373 181 192 

с. Поповец 291 295 289 285 149 136 

с. Пчелари 204 202 194 193 100 93 

с. Пътниково 53 64 53 48 29 19 

с. Рабово 160 159 147 149 87 62 

с. Светослав 116 114 117 118 55 63 

с. Силен 150 146 138 139 66 73 

с. Стамболово 643 638 633 626 309 317 

с. Тънково 281 289 273 262 123 139 

с. Царева поляна 354 325 333 332 158 174 

 5934 5922 5821 5 805 2 912 2 893 

Източник: Национален статистически институт 
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От данните става ясно, че през последните 5 години населението на община 

Стамболово е намаляло с общо 129 човека, което не променя съществено броя на 

населението на територията на общината, но регистрира негативна тенденция в 

демографските процеси.  Данните за периода не регистрират и драстична промяна на 

населението по населени места. Повече от селата са намалили броя на своите жители, 

но се регистрира и обратната тенденция. В селата Долно Ботево, Долно поле, Долно 

Черковище, Войводенец, Гледка и Светослав се е увеличил броят на жителите. Най-

съществен прираст е отбелязан в село Долно Ботево, където населението се е 

увеличило с 24 човека. Тези данни са резултат главно от механичния прираст на 

населението, който се регистрира през предходните години. 
 

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. Гледка. 
 

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

значително по-ниска от средната за област Хасково – 42,5 д./км2,  и  е много по-ниска 

от средната за страната – 64,8 д./км2.  Този показател е негативен за общината и 

показва степента на населеност, както и размерите на обезлюдяване на населените 

места. 
 

Преходът към пазарна икономика и последвалата я финансова и икономическа криза 

след 2009 г. поставят най-силен отпечатък върху демографските процеси, протичащи 

на територията. Демографските проблеми, валидни за малките населени места в 

национален мащаб, важат и за територията на община Стамболово, макар и в малко 

по-забавени темпове. 
 

Друга особеност на територията е, че общината е разположена в близост до по-

големите градски центрове като Хасково и Кърджали, които разполагат с по-голям 

демографски потенциал и при необходимост могат да осигурят допълнителен 

демографски ресурс. Ето защо въпреки критичната демографска ситуация на 

територията, съществуват възможности за по-ефективно използване на по-

квалифицирания и с по-високо образователно ниво човешки ресурс, намиращ се в 

близост до територията на общината.  

След 2011 година абсолютният брой на мъжете надхвърля този на жените. Най-голям 

е относителният дял на мъжете спрямо жените във възрастта между 30 и 44 години. 

Този факт е обратен на тенденцията в област Хасково, където жените са 86 659 

(51,42 %), а мъжете са 81 867 души (48,58 %).   

Диаграма № 1. Разпределение на населението на община Стамболово по пол 

 

Източник: Национален статистически институт 
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Динамиката на населението по пол и години се вижда от следващата таблица. 

Таблица № 4. Динамика на населението на община Стамболово към 31 декември за 

периода 2004-2016 г. 

  Години Общо 

  Всичко Мъже Жени 

2016 5805 2912 2893 

2015 5821 2934 2887 

2012 5927 2986 2941 

2011 5971 3001 2970 

2010 6049 2993 3056 

2009 6122 3028 3094 

2008 6038 2982 3056 

2007 6063 2997 3066 

2006 6021 2971 3050 

2005 6019 2977 3042 

2004 5969 2966 3003 
Източник: Данни от НСИ и се отнасят към 31.12. на всяка календарна година. 

Броят и структурата на населението се определят от размерите и интензивността на 

неговото естествено и механично (миграционно) движение. 

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на 

населението. След 90-те години на миналия век демографското развитие на страната 

се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението, което е характерно 

и за област Хасково. 

Естественият и механичният прираст в община Стамболово по години са посочени в 

Таблица № 5. 

Таблица № 5. Естествен и механичен прираст в община Стамболово 

    

 

Години 

Естествен прираст – абсолютен брой  Механичен прираст – абсолютен брой 

Живородени Умирания Ест.прираст Заселвания Изселвания 
Механичен 

прираст 

2015 57 115  -58 129 172 -16 

2012 56 111 -55 80 69 11 

2011 54 99 -45 153 77 76 

2010 63 116 -53 124 144 -20 

2009 62 89 -27 225 114 111 

2008 53 105 -52 124 97 27 

2007 57 118 -61 242 139 103 

2006 50 94 -44 119 73 46 

2005 48 106 -58 243 135 108 

2004 50 107 -57 204 113 91 

2003 57 92 -35 212 114 98 

2002 55 115 -60 261 112 149 

2001 70 115 -45 198 240 -42 

Източник: Данни от НСИ 

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

основно на положителния механичен прираст през тези години. В края на периода 
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обаче този механичен прираст също става отрицателен. На практика населението на 

община Стамболово за периода 2004–2015 г. е с постоянен отрицателен естествен 

прираст, който варира от -61 през 2007 г. до -27 през 2009 г.  

При промяната на механичния прираст през последните години, в условията на 

икономическа криза и миграция към големите градове, населението на общината 

започва трайно да намалява. Пазарът на труда активно започва да провокира 

изселванията.  

Раждаемост. В община Стамболово през 2015 г. са родени 57 деца,  т.е. 

коефициентът на раждаемост е 9,82%, докато за областта този показател е 9,15 %, 

което показва че раждаемостта е сравнително добър показател в сравнение със 

съседните общини. За страната през 2015 г. този процент е 9,2. Такава е тенденцията 

и при предходните години.   

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. Какъв е броят на 

населението в под трудоспособна, трудоспособна и над трудоспособна възраст 

може да се проследи в следващата Таблица № 6.  

Таблица № 6. Разпределение на населението на община Стамболово по пол и по 

трудоспособна възраст 

 

 

 

 

Източник: НСИ, данните са към 31.12.2015 г. 

 

Диаграма № 2. Разпределение на населението на община Стамболово по пол и 

по възраст 

 

Източник: Данни от НСИ, които се отнасят към 31.12.2015 г. 
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Прави впечатление, че мъжете преобладават в под трудоспособна и трудоспособна 

възраст, а жените в над трудоспособна възраст, което говори, че жените имат по-

висока продължителност на живота.  

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. 

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.  Или с други думи броят на населението в младежка 

възраст започва рязко да намалява, което създава опасности от бързо застаряване на 

населението на територията. 

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез 

коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между 

броя на влизащите в трудоспособна възраст (15–19 г.) и броя на излизащите от 

трудоспособна възраст (60–64 г.). Към 01.02.2011 г. общо за 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 54,6 лица под 15 г. и над 65 г., докато за областта коефициентът 

на възрастовата зависимост е 49,3 %. 

Етническа структура на населението. В община Стамболово най-многобройната 

етническа общност е турската (Таблица № 7), която наброява общо 3931 човека. 

Следва я българската етническа група, наброяваща 1320 човека. Ромската етническа 

група се състои само от 474 човека, 9-ма са посочили, че принадлежат към друга 

етническа група, а 8 не са се самоопределили.  

Таблица № 7. Разпределение на населението в  община Стамболово по етническа 

принадлежност 

 

Етническа група 

 

 Общо 

 

Етническа група по възраст 

 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 и 

повече 

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   - - - - 4 - - - 

Не се самоопределят 8 4 - - - - - - - 

Източник: НСИ, данните преброяване 01.02.2011 г. 

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.  
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В образователната структура на населението от община Стамболово не се наблюдават 

съществени различия в зависимост от етническата принадлежност. 

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 дела на 

преждевременно напусналите училище и увеличаване на дела на населението с висше 

или еквивалентно на висшето образование. 

 

Таблица № 8. Данни от различните преброявания за степента на завършено 

образование на населението в  община Стамболово 

 

Община 

Стамбо-

лово/ 

години 

 

Общо 

 

Степен на завършено образование 

Не-

гра-

мот-

ни 

Нико-

га не 

посе-

щава-

ли 

учи-

лище 

Дете Непо-

каза-

ли 
вис

ше 

полу-

висше 

сред-

но 

основ-

но 

начал-

но 

неза-

вър-

шено 

начал-

но 

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 

Прави впечатление, че през последните 28 години, въпреки намаляващото 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. Въпреки това групата с незавършено начално и начално образование е 

доста голяма – цели 1228 човека, което показва, че трябва да се обърне специално 

внимание на тази група, макар в нея да са включени и децата, на които предстои 

завършването на началното 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. Макар че те преобладават основно във 

възрастовата група над 70 години, има и такива, които са в младежка възраст, а това е 

условие за възникване на проблеми с трудовата им реализация в бъдеще.  

Проблем са и отпадащите от училище младежи от ромски произход, които встъпват в 

брак особено рано, на 13–14 годишна възраст. Поради съществуващите традиции тези 

млади хора остават без адекватно образование и трудно могат да намерят подходяща 

работа за себе си както в момента, така и през следващите години. Тази група е 

особено заплашена в бъдеще при нейната трудова и социална реализация. Без 

образование тези млади хора трудно могат да придобият необходимата квалификация, 

която да им осигури възможност за трудова реализация. Това ще заплаши издръжката 

на техните семейства. Най-често с подобни проблеми се сблъскват членовете на 

семействата на приходящите в общината роми, които се занимават с производството 

на дървени въглища. Те живеят изолирано и следват своите традиции, които 

предполагат семейна трудова ангажираност в този занаят. Групата рядко съумява  да 

се и интегрира с местното население, тъй като често сменя населените места, в които 

работи, и не създава трайни социални контакти. 
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За да се прецени какво е качеството на човешкия ресурс, намиращ се на територията, 

е важно да се анализира образователната структура на населението по възрасти. 

Данните в следващата таблица описват образователния статус на местното население. 

Предвид усилените процеси на миграция и емиграция през последните години обаче 

може да се предположи, че тя допълнително е влошила показателите си, сравнени с 

тези от преброяването.  

Таблица № 9.  Данни за населението по възраст и образование от преброяването на 

01.02.2011 г. 

 

Община 

Стамболово/ 

години 

 

Общо 

 

Степен на завършено образование 

Никога 

не 

посеща-

вали 

училище 

Дете 

висше средно  основно начално незавър-

шено 

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 

Във възрастовата структура най-голям е броят на висшистите (46) на възраст между 

60 и 69 г., т.е. това е групата специалисти, която вече е излязла от трудовия пазар.  На 

нейно място идва малко по-голяма група от 69 специалисти, която е на възраст между 

20 и 39 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. 

За съжаление обаче работа в чужбина търсят предимно образованите млади хора, 

което лишава територията от младото квалифицирано попълнение на трудовия пазар. 

Семейно положение. Семейният статус е силно зависим от кризата и от общите 

тенденции в обществото, т.е. увеличава се съжителството без брак. 

Таблица № 10. Население по юридическо семейно положение 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 

От анализа става ясно, че ранните бракове не са проблем. Те са характерни само за 

ромската етническа група, която е доста малък процент от населението. Трябва да се 
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отбележи, че се увеличава делът на неженените във възрастовата граница между 40 и 

49 години. Освен това се увеличава и делът на съжителстващите без брак. Тези 

тенденции се регистрират и от данните, посочени в следващите две таблици. 

 

Таблица 11. Население по фактическо и юридическо семейно положение 

 

Юридическо семейно 

положение 

 

Общо 

 

Фактическо семейно положение 

Не в брак, не в 

съжителство 

В брак В съжи-

телство 

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: НСИ 

От посочените данни става ясно, че регистрираните през последните години бракове 

и бракоразводи не бележат съществена промяна. Те варират в едни и същи граници, 

броят на браковете се движи между 21 и 32, а бракоразводите между 0 и 7.  

Таблица 12. Сключени бракове и бракоразводи 

Показатели 
Мерна 

единица 
2011 2012 2013 2014 2015 

Сключени бракове  Брой 21 32 17 20 21 

Бракоразводи  Брой 4 0 7 7 4 

Източник: НСИ 

За комфорта на населението особено важни са жилищните сгради и условията на 

живот, които те предоставят на своите жители. В Таблица  № 13 се вижда броят на 

жилищните сгради, разпределени по обитаемост на сградите.  

Таблица № 13. 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 

Източник: НСИ 

Като цяло броят на жилищните сгради е висок, но качеството на голяма част от 

сградите е лошо. Енергийна ефективност е осигурена само за по-новите сгради. 

Санирани са и единични бройки от старите еднофамилни къщи. Като цяло липсват и 

алтернативните източници на топлина и светлина за домашни нужди. 

 

 

 

Таблица № 14. Жилищен фонд в община Стамболово по материал на външните 

стени на сградата 
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Показател 
Мерна 

единица 
2011 2012 2013 2014 2015 

Жилищен фонд 

Жилищни сгради Брой 3 190 3 190 3 190 3 190 3 190 

стоманобетонни и 

панелни 
Брой 64 64 64 64 64 

   тухлени Брой 1 888 1 888 1 888 1 888 1 888 

   други Брой 1 238 1 238 1 238 1 238 1 238 

Жилища  Брой 3 270 3 270 3 270 3 270 3 270 

Източник: НСИ 

Таблица № 15. Жилищен фонд в община Стамболово по брой на стаите и полезна площ 

Показател 
Мерна 

единица 
2011 2012 2013 2014 2015 

   едностайни Брой 67 67 67 67 67 

   двустайни Брой 360 360 360 360 360 

   тристайни Брой 1 014 1 014 1 014 1 014 1 014 

   четиристайни Брой 987 987 987 987 987 

   петстайни Брой 378 378 378 378 378 

   с шест и повече стаи Брой 464 464 464 464 464 

Полезна площ кв. м 276 017 276 017 276 017 276 017 276 017 

   жилищна кв. м 217 167 217 167 217 167 217 167 217 167 

  спомагателна кв. м 43 820 43 820 43 820 43 820 43 820 

  площ на кухни кв. м 15 030 15 030 15 030 15 030 15 030 

Източник: НСИ 

Тревожен е фактът, че по данни на НСИ през последните четири години няма 

изградени нови сгради на територията на общината. Въпреки това има доста голяма 

свободна жилищна площ. Тя е резултат от големия процент на работещите и 

живеещите в чужбина.    

Изводи и препоръки: 

 Регистрираните демографски проблеми на територията на община 

Стамболово показват, че негативните тенденции ще се задълбочават 

особено през следващите години, от което следва, че социално-

икономическото развитие ще се извършва при остър дефицит на 

човешки ресурси.  

 Най-голям относителен дял в общината има населението над 70 години 

– 929, следвано от групата между 30 и 39 години – 816 души.   

 Тенденцията образованите млади хора на възраст до 40 години да 

емигрират или да се ориентират към по-големите градове застрашава 

местния трудов пазар и го лишава от квалифицирани и образовани хора 

в трудоспособна възраст. 

 До преброяването в община Стамболово процесът на остаряване на 

населението не е така силно изразен, както в област Хасково, но през 

последните години възникват нови процеси, които статистиката все 

още не е регистрирала, но наблюдението показва негативни тенденции. 
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 Смъртността в община Стамболово е с по-високи стойности от 

раждаемостта. Тази тенденция се запазва през целия анализиран 

период. Коефициентът на смъртност в община Стамболово надвишава 

същия показател за страната, но е по-нисък от показателя за област 

Хасково. 

 Наблюдаваният положителен механичен прираст в предишни години 

особено в някои населени места се променя и става отрицателен, което 

засилва отрицателните демографски тенденции протичащи на 

територията.     

 В община Стамболово най-многобройната етническа общност е 

турската. 

 Ромската етническа общност е малка и не се разраства толкова бързо, 

както в някои други общини на област Хасково. Поради тези причини не 

се регистрират и проблемите, характерни за ромската общност в други 

общини.  

 

9. Икономическо развитие 

Според основните икономически показатели територията на община Стамболово е със 

сравнително слабо развита икономика. През последните години се наблюдават 

негативните икономически тенденции – лоши демографски характеристики, ниска 

заетост, висока безработица, ниски доходи, свито потребление, натурални стопанства. 

За да се развиват повечето икономически отрасли, е необходима съвременна 

техническа инфраструктура, квалифицирана работна сила, суровини, подходящи 

природни, природно-климатични условия и предприемчивост. На база на направения 

анализ трябва да се отбележи, че в известна степен общината разполага с голяма част 

от тези предпоставки.   

В региона се развиват производства, свързани със строителство, шивашко 

производство, дървообработка, производство на млечни и месни продукти, 

производство и бутилиране на вино, производство на хляб и хлебни изделия, 

консервиране на зеленчуци, търговия и др. По-известните фирми на територията са:   

 „Винарна Стамболово” ЕООД, с. Стамболово; 

 Консервен цех в село Царева поляна; 

 Оранжерии за производство на ранни зеленчуци в с. Жълти бряг и с. Царева 

поляна; 

 Цех за производство на керамични, порцеланови суровини, материали и 

изделия – в с. Стамболово, м. „Стопански двор“ – „КПД Консулт“ ООД, гр. 

София; 

 Хлебопекарна за хляб и хлебни изделия в село Стамболово; 

 Два шивашки цеха в село Стамболово – на ЕТ „Сара текс – Рамадан Юсеин” и 

„Рай“ ЕООД; 

 „Дизайн комфорт“ ЕООД – Лясковец, производство на  мебели; 

 „Строй Тим“ ЕООД, с. Гледка – строителство; 

 „Миссирян” АД, с. Гледка – фабрика по ферментация и преработка на тютюн 
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в момента работи като складова база.    

Развитието на местната икономика е свързано с привличане на инвестиции, 

осигуряване на устойчива заетост, преструктуриране и повишаване на 

производителността на труда с цел да се осигури по-висок растеж и нарастване на 

конкурентоспособността на местните предприятия. 

Броят на предприятията от отрасъл промишленост регистрира леко увеличение 

спрямо 2010 година, но по време на кризата няколко фирми от региона фалират и 

затварят врати, за което липсва статистическа информация. Като цяло на територията 

на община Стамболово доминират микро-предприятията (над 95% от всички 

предприятия), а останалият дял се заема от малки предприятия.  

От данните става ясно, че на територията на община Стамболово се развива:  

 Добивна промишленост – наличие на богати находища на нерудни полезни 

изкопаеми (90% от производството на които се използват в строителството, 

циментовата промишленост и селското стопанство); 

 Преработваща промишленост – винопроизводство, консервна 

промишленост, хлебопроизводство, преработка на тютюн и др.; 

 Строителство – съществуващите строителни дружества са снабдени с 

модерна лека и тежка механизация и съвременна база за добив на инертни 

материали, варобетонни разтвори и промишлен камък; 

 Туризъм – през последните 10 години са изградени голям брой къщи за гости 

и хотели. Културно-историческото наследство и природните дадености са 

предпоставка за развитие на туризма, почивното дело и спорта; 

 Селско стопанство и хранително-вкусова промишленост – има няколко по-

големи земеделски производители, а основната част от населението се издържа 

със селскостопанска дейност, като земеделските им стопанствата се обслужват 

семейно, основно от 1 или 2 човека. 

Водещите икономически дейности в сектора на услугите са: търговия и транспорт,  

хотелиерство и ресторантьорство. Най-много регистрирани предприятия на 

територията има в дейност Търговия. И тук преобладават микро-предприятията.   

Природните и географски особености на територията предоставят 

възможност за развитие на селското стопанство, преработващата 

промишленост и услугите най-вече в областта на алтернативния туризъм: 

селски, културен, екологичен и др. 

Проблеми се срещат основно с намирането на финансови ресурси, а поради голямата 

миграция трудно се намира квалифицирана работна сила. С други думи 

инвестиционните намерения са силно затруднени предвид икономическата криза и 

нейните последствия през последните 6–7 години.   

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.   
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За анализирането на трудовия пазар на територията на община Стамболово е важно 

да се разгледат основните понятия, определящи икономически активните лица на 

територията1 и на тяхната трудова заетост.  

От следващата таблица става ясно какъв е броят на икономически активните и 

неактивните лица, както и тяхната заетост, разпределени по пол. 

Таблица № 16. Население в община Стамболово на 15–64 години по 

икономическа активност и пол  

Икономическа активност 

Общо % Мъже % Жени % 

Общо работна сила: 3839    100 2011 100 1828 100 

Икономически активни - заети 2070  53,92 1164 57,90 906 49,57 

Икономически активни - безработни 194     5,05 119 5,90      75 4,10 

Икономически неактивни лица 1575 41,03 728 36,20 847 46,33 

Източник: НСИ 

Равнището на заетост или делът на заетото население в трудоспособна възраст се 

счита за основен социален показател, който служи при анализа на развитието на 

пазарите на труда.  

Заети лица са лицата на 15 и повече навършени години които през наблюдавания 

период:  

 Извършват работа за производство на стоки и услуги поне 1 час срещу 

заплащане (в пари или натура) или друг доход;  

 Не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради отпуск, 

болест, бременност, раждане и отглеждане на малко дете (за периода, през 

който получават пълния размер на възнаграждението си ), неблагоприятни 

климатични условия, стачка или други подобни причини. Лицата, които са в 

неплатен отпуск по причини на работодателя, се считат за заети, ако 

продължителността на този отпуск е до 3 месеца.  

Заетите лица в горната таблица са 53,92% от лицата в работоспособна възраст, безработните 

са 5,05%, а 41,03% са икономически неактивни лица. От анализа на представените данни 

прави впечатление по-ниският брой безработни жени, което е обратно на общата тенденция в 

страната и областта. През следващите години тази тенденция се променя. 

Заетостта е структурен показател, който може да послужи за по-доброто разбиране на 

структурата на пазарите на труда и икономическите системи, измерени чрез равновесието 

между търсенето и предлагането на работна сила или качеството на работните места, както и 

разпределението при извършването на различните икономически дейности. 

В следващата таблица са представени резултатите от преброяването, посочващи 

разпределението на заетите лица по икономически дейности и пол. 

 

 

                                                           
1 Работна сила (текущо икономически активно население) – лицата на 15 и повече навършени 

години, които влагат или предлагат своя труд за производство на стоки и услуги. Работната сила 

включва заетите и безработните лица.  
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Таблица № 17. Заети лица на 15–64 навършени години по класове 

икономически дейности и пол 

 

Класове икономически дейност 

 Общо 

Общо  Мъже Жени 

Общо:  2070     1164 906 

Селско, горско и рибно стопанство 1201   629 572 

Добивна промишленост 8 8 - 

Преработваща промишленост 173 76 97 

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 

газообразни горива 

16 - - 

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и 

възстановяване 

20 - - 

Строителство 152 - - 

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 151 89  62 

Транспорт, складиране и пощи  36 28 8 

Хотелиерство и ресторантьорство   25 11 14 

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 

далекосъобщения 

- - - 

Финансови и застрахователни дейности 3 - - 

Операции с недвижими имоти - - - 

Професионални дейности и научни изследвания   32 10 22 

Административни и спомагателни дейности 8 - - 

Държавно управление   147 94 53 

Образование   52 13 39 

Хуманно здравеопазване и соц. работа   13 3 10 

Култура, спорт и развлечения  4 - - 

Други дейности 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 

Непосочена 5 - - 

Източник: НСИ 

Най-много са заетите в селското, горското и рибното стопанство – 1201 човека, 

следвани от преработващата промишленост – 173, строителството – 152, търговията, 

ремонта на автомобили и мотоциклети – 151, държавното управление – 147 и др. В 

преработващата промишленост заетите жени преобладават над заетите мъже. Във 

останалите случаи превес имат мъжете. 

Какъв вид са нефинансовите предприятия в общината и какъв е броят на заетите лица 

в тях може да се проследи от следващата таблица. Използвани са данни от 

преброяването и показват състоянието на икономиката през 2010 г. и 2011 г. 
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Таблица № 18.    Нефинансовите предприятия за 2010 г. и 2011 г. по групи 

предприятия според броя на заетите                                                                             

Област/Община                                     

Групи предприятия за 2010 г. 

Предприятия Област/Община                                     

Групи предприятия за 

2011 г. 

Предприятия 

Брой 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 на информацията: НСИ 

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).  

От изнесената информация става ясно, че преобладават микропредприятията, които 

разчитат основно на семейната заетост. Това е основата, върху която се развива 

местната икономика. Микропредприятия са всички еднолични търговци, семейни 

фирми, малки търговски и производствени предприятия с персонал до 10 наети лица2.  

От посочените по-долу факти прави впечатление, че в някои икономически дейности 

се наблюдава процес на намаляване на наетите лица, който е породен от намаляването 

на производството и съкращаването на работните 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 данните за 

фирмите, когато са по-малко от 3, не се предоставят от НСИ.   

Този процес особено се засилва в периода на рецесия, последвала икономическата 

криза, когато една част от работещите до момента фирми на територията на общината 

търпят загуби и са принудени да освобождават своите работници. Това се случва с 

„Миссирян” АД и с Консервния цех в с. Царева поляна. Много от частните земеделски 

производители също намаляват семейната си заетост поради липса на необходимите 

приходи, обезпечаващи жизнения минимум на заетите. За съжаление липсва 

информация от НСИ за конкретните бройки освободена работна сила след 

преброяването. 

От Таблици № 19 и № 20 става ясно, че най-сериозен ръст новопоявили се 

предприятия се отбелязва 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, които през последната година отново са 

паднали на 4. 

Намаляване се отбелязва и 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 

                                                           
2  Република България е единствената страна, в която по законов ред е разписано щo е 

микропредприятие (Закон за малките и средни предприятия, чл. 3 ал. 2). 
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предприятията намаляват от 58 на 43 броя, а в транспорта, складирането и пощите 

предприятията  намаляват от 8 на 5 броя. 

 

Таблица № 19. Нефинансовите предприятия за 2010 г. по икономически 

дейности  за община Стамболово 

Икономически дейности 2010 г. 
Предприятия 

Брой 

ОБЩО ЗА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО 141 

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 23 

ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ * 

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 12 

ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА 

ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА 24 

ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ * 

СТРОИТЕЛСТВО 3 

ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ 48 

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 8 

ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 12 

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 3 

АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ * 

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 4 

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ * 

Източник на информацията: НСИ 

Таблица № 20. Нефинансовите предприятия за 2011 г. по икономически 

дейности  за община Стамболово 

Икономически дейности през 2011 г. 
Предприятия 

Брой 

ОБЩО ЗА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО 145 

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 33 

ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ * 

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 15 

ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА 

ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА 18 

ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ * 

СТРОИТЕЛСТВО 3 

ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ 43 

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 5 

ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 12 

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 4 

АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ * 

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 5 

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ * 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ * 

Източник на информацията: НСИ 

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. 
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За нуждите на анализа трябва да се разбира, че безработни лица са лицата на възраст 

15–74 навършени години, които нямат работа през наблюдавания период, като 

едновременно с това търсят активно работа през период от четири седмици, вкл. 

наблюдаваните, и са на разположение да започнат работа до две седмици след края на 

наблюдавания период. 

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 през 2015 г. са община Симеоновград – 

24,9%, и община Ивайловград – 24,8%. Стамболово влиза в групата на общините, 

които имат по-висок процент безработица от средния, каквито са Маджарово, 

Тополовград и Минерални бани. 

 Таблица № 21. Средномесечен брой на регистрираните безработни в община 

Стамболово 

ПОКАЗАТЕЛИ  2008 г. 2009 г.  2010 г.  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Средномесечен брой 

на регистрираните 

безработни 292 283 

 

324 325 387 

 

 

 

448 

 

 

 

440 

 

 

 

414 

 

 

 

372 

в т.ч. :                

   - продължително 

безработни 139 85 

 

98 115 133 

 

201 

 

230 

 

218 

 

167 

   - жени 196 177  194 197 192 263 242 230 209 

По възраст:                

до 24 години 25 18  22 22 32 51 41 33 23 

от 24 до 29 год. 24 22  21 25 28 29 29 21 21 

от 30 до 44 год. 103 63  109 99 152 140 180 159 151 

от 45 до 49 год. 35 34  39 37 42 51    

над 50 години 105 146  133 142 133 177 190 201 177 

По образование:                

висше 3 2  5 10 13  13  11  12  13 

средно 63 57  83 88 108  123  138  121  105 

в т.ч. средно 

професионално 51 46 

 

67 66 81 

 102  117  101  85 

основно и по-ниско 226 224  236 227 266  312  291  281  254 

По професионална 

квалификация     

 

      

    

специалисти 14 11  18 27 40 43 47 46 44 

с работническа 

специалност 40 41 

 

56 55 67 

74 83 70 58 

без специалност и 

професия 238 231 

 

250 243 280 

331 310 298 270 

Източник: Агенция по заетостта, Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – 

Хасково, Дирекция „Бюро по труда“ – Хасково 

Средномесечният брой на регистрираните безработни в община Стамболово се 

увеличава устойчиво до 2014 г., след което през 2015 и 2016 г. започва да намалява. 

Същата тенденция се регистрира и при продължително безработните лица. Най-голям 

брой безработни са във възрастовата група над 50 години, както и във възрастта между 

30 и 44 години. След 2013 г. делът на безработните жени е по-голям от този на мъжете. 

Най-голям брой са безработните с основно и по-ниско образование, както и тези без 

специалност и професия. (Вж. Таблица № 21.) 
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Данните показват, че средностатистическият безработен в община Стамболово е 

човек с основно или по-ниско образование, без необходимата квалификация и 

професионална подготовка. По-често това са мъже, а през последните години – жени.  

Запазил се е броят на безработните образовани кадри, които все още трудно намират 

работа въпреки острия дефицит на квалифицирани кадри на територията. Броят на 

безработните висшисти се е запазил от 13 през 2012 г. на 13 през 2016 г. Безработните 

среднисти, в т.ч. със средно професионално образование са динамична величина, но 

за периода 2012–2016 г. също са се запазили от 189 през 2012 г. на 190 през 2016 г. И 

делът на безработните с основно и по-ниско образование, както и тези без специалност 

и професия, се е запазил приблизително същия. За този период е намалял броят на 

безработните лица без квалификация.   

Основната причина за високото равнище на безработица в общината е малкият брой 

работещи предприятия, ограниченият брой работни места, липсата на образовани 

специалисти, притежаващи необходимата квалификация. Има известно разминаване 

между търсената и предлагана квалификация на пазара на труда. 

От представените по-горе данни става ясно, че икономическата криза трайно се е 

отразила на трудовия пазар, но вече се регистрира положителна тенденция през 

последните 3 години, което показва, че бавно започва да се излиза от икономическия 

срив, който настъпи в периода 2008–2012 г.   

За да се намали делът на безработните със средно и основно образование, особено на 

хората на средна възраст между 30 и 44 години, 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”. 

 

Изводи: 

 Профилът на местната икономика е предимно аграрен, тъй като 

броят на предприятията извън селскостопанския сектор е малък. 

 Профилът на местните фирми (над 95% микропредпиятия в селските 

райони) предполага акцентиране на подходящи мерки за финансиране в 

рамките на ПРСР 2014–2020. 

 Наетите лица по трудови и служебни правоотношения в община 

Стамболово се разпределят основно между следните икономически 

дейности: търговия, строителство; ремонт на автомобили и 

мотоциклети; селско, горско и рибно стопанство, хотелиерство и 

ресторантьорство. 

 Анализът на структурата на наетите лица по икономически 

дейности показва, че в сравнение с всяка предходна година почти не 

настъпват промени или ако има такива, те са незначителни. 

 Равнището на безработица в общината е над средното за областта и 

страната – за 2016 безработицата в общината е 16,43%.  За Област 
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Хасково по години тя е следната: за 2014 г. – 10,4%, за 2015 г. – 8,6% и 

за 2016 г. – 9,9% при средна за страната 7,8%. 

 Най-голям е относителният дял на безработните с основно и по-ниско 

от основното образование. 

 Недостатъчно се използват възможностите от страна на 

предприемачите за кандидатстване с конкретни проекти. 

 Възможностите и мотивираността на работодателите да разкриват 

нови работни места не са големи. 

 Най-малък относителен дял в структурата на безработните по 

образование имат безработните с висше образование.   

 Основната причина за високото равнище на безработица в общината е 

малкият брой работещи малки предприятия, които осигуряват  

ограничен брой работни места и то предимно за образовани 

специалисти, притежаващи необходимата квалификация. 

 Хората на средна възраст в община Стамболово срещат трудности 

при своята трудова и социална реализация. Невъзможността за 

трудова реализация и ниското заплащане са сред основните причини 

те да мигрират към по-големите градове или да потърсят спасение в 

емиграцията.  

Препоръки: 

Мерките за борба с безработицата и за повишаване на заетостта в община 

Стамболово могат да се разграничат в следните направления: 

 За да се излезе от кризата, община Стамболово трябва да съсредоточи 

усилията си върху стимулите за създаване на нови работни места, 

постигане растеж и инвестиции с цел намаляване на регулаторната 

тежест, по-интелигентното оползотворяване на съществуващите 

местни ресурси и публичните средства.  

 Подобряване на професионалната подготовка, квалификацията и 

преквалификацията на различните целеви групи с цел осигуряване на 

постоянна трудова заетост. 

 Провеждане на активна политика за увеличаване на заетостта и 

насърчаване на работодателите за ползване на финансови стимули за 

разкриване на нови работни места. Стимулиране на всяка 

самостоятелна стопанска дейност. 

 Активно сътрудничество на общината с местния бизнес и подкрепа на 

предприемаческите инициативи, допринасящи за увеличаване 

конкурентоспособността на местната икономика и за създаване на 

нови работни места, подобряване качеството на живот и увеличаване 

добавената стойност на местните продукти. 

 Включване на значително по-широк кръг работодатели в 

разработването и реализирането на проекти, водещи до изграждане на 

съвременна инфраструктура, производства, услуги и трудова заетост. 

 Търсене от страна на общинската администрация на нови 

възможности и още по-ефективно използване на съществуващите 

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019_bg/
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програми, които подобряват трудовата заетост и професионалната 

квалификация и преквалификация. 

 Реализиране на местни публично-частни партньорства между 

представителите на бизнеса, неправителствения сектор и общината 

за реализиране на интегрирани услуги на територията на общината. 

 Използване на Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) за 

подобряване на бизнес климата на територията на общината. 

 Подпомагане на групите в неравностойно положение на пазара на 

труда – младежи, продължително безработни, етнически малцинства 

и др. 

 Насърчаване на заетост, в тава число на самостоятелна заетост, в 

развитието на туристическите услуги и туристическата 

инфраструктура. 

 Възстановяване на традиционни за общината селскостопански 

производства и оптимално използване възможностите на 

преработващата промишленост. 

 Стимулиране активното поведение на работната сила на пазара на 

труда. 

 Изграждане на институционални партньорства. 

 

10.  Селско и горско стопанство 

Селското стопанство е важен отрасъл на българската икономика, тъй като осигурява 

продоволствената сигурност на населението, необходима за неговото изхранване, 

създава заетост и допринася за балансираното териториално развитие. Особено е 

важно селскостопанското производство за малките селски общини, каквато е община 

Стамболово, чийто основен  ресурс е земята.  

В общината повече от половината от заетите лица намират възможности за трудова 

реализация в селското стопанство. Голяма част от земеделските производители не са 

регистрирани по ТЗ и почти не използват наемен труд, а само семейна заетост. 

Селскостопанското производство основно е съсредоточено в едноличните стопанства 

и в ограничения брой кооперации, работещи на територията.  

Селското стопанство като цяло е стратегически отрасъл за община 

Стамболово и е от ключово значение за запазване на поминъка на населението и 

на традиционните производства на нейната територия.  

Общата площ се дели на следните видове територии за последните 5 години: 

 Земеделски територии - 111 000 дка           - 40,07 %; 

 Горски територии - 152 000 дка.                  - 54,87%; 

 Населени места - 26 бр. - 7806 дка                - 2,82 %; 

 Водни територии - 4382,43 дка                     - 1,58 %; 

 Инфраструктура и транспорт - 1811,57 дка  - 0,66 %. 

Общата площ на горския фонд е 152 000 дка и средната възраст на горите е 40–45 

години. 
 

Обработваемата земеделска земя е 75 000 дка, а поливната 10 000 дка. 
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Структурата на селскостопанската земя на територията на общината е следната: 

 Ниви                                      - 68 000 дка; 

 Трайни насаждения              - 7 500 дка; 

 Естествени ливади                - 3 000 дка; 

 Разсадници                             - 0 дка; 

 Земи по § 4 на ЗСПЗЗ            - 0 дка; 

 Мери и пасища                       - 29 278 дка; 

 Гори и полезащитни пояси    - 152 000 дка; 

 Полски пътища                       - 3 072 дка; 

 Непригодни земи                    - 150 дка; 

 Необработваема земя             - 0 дка. 
 

Структурата на селското стопанство зависи от природо-климатичните условия, 

почвите и релефа. Голямо значение за територията има производството на зърнено-

фуражни култури, зеленчуци, овощни насаждения, лозя и др. В община Стамболово 

се развиват традиционни селскостопански дейности, каквито са овощарството и 

отглеждането на орехи. Въпреки намаляването на тютюнопроизводството през 

последните години, то все още е основен поминък за голяма част от населението на 

общината.  
 

През последните години селското стопанство на територията бележи известен подем. 

Налице е ръст на производството 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 новата аграрна политика 

на страната, водеща до разширяване на възможностите за подпомагане от страна на 

Програмата за развитие на селските райони. 
 

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 главно на говеда, овце и кози. На този етап в селското стопанство е 

изключително важно да се изградят конкурентни и стабилни стопански единици, 

които да отговарят на европейските изисквания. 
 

Растениевъдството в община Стамболово е добре развито, тъй като 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 дела на необработваемата земя и в края на периода този проблем е решен 

изцяло. 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, получена от основните култури, отглеждани на 

територията на общината през 2016 г., са следните: зърнени култури 8 000 т.; 

технически култури 3000 т.; тютюн 120 000 т. и др.  
 

Земеделските производители, регистрирани в Общинска служба „Земеделие” са 1365 

бр. земеделски производители  и 12 бр. земеделски кооперации. 
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Годишното производство на тютюн е 1000–1100 тона, произвежда се предимно сорт 

„Крумовград“, който се отглежда на около 8000 дка обработваема земя. 

Производителите на тютюн са около 400.  
 

Данните показват, че и през последните години тютюнопроизводителите все още 

запазват сравнително високия си брой за територията. Макар да липсва обща ясна 

визия за заместващи производства, може да се отбележи, че има сериозен напредък в 

преодоляването на наложеното в близкото минало моно производство. Земеделските 

производители на територията макар и индивидуално, сами стигат до разбирането за 

разнообразяване на земеделските култури, отглеждани на територията.   
 

Прави впечатление бурното развитие на трайните насаждения през последните 

години. Тяхното създаване се дължи главно на възможностите, които е осигурила 

Програмата за развитие на селските райони. На територията на община Стамболово 

се отглеждат трайни насаждения като череши, вишни, орехи, сини сливи и лешници. 

Площите през 2016 г. се разпределят по следния начин:  

 череши – 230 дка; 

 вишни – 120 дка; 

 орехи – 547 дка; 

 сини сливи – 30 дка; 

 и лешници – 60 дка.  

Получената продукция от трайните насаждения се увеличава всяка година, тъй като 

овощните градини са млади.  
 

Зеленчукопроизводството също е развито в община Стамболово, главно поради 

благоприятния релеф и частично опазените  поливни  съоръжения. Предвид водената 

селскостопанска политика на страната се предполага, че зеленчукопроизводството ще 

продължи да се развива още по-активно в бъдеще. Развитието на 

зеленчукопроизводството създава предпоставки за изграждането на преработвателни 

предприятия на територията. Съществуващото до момента едно консервно 

предприятие не може да удовлетвори потребността от усвояването на произведената 

селскостопанска продукция на територията. 
 

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 2012–2016 г. на земеделските производители от община Стамболово е 

изплатена под формата на различни плащания сумата от 27 730 805,96 лв. 

 
Таблица № 22. Справка реализирани проекти на територията на община Стамболово, 

по ПРСР за периода 2012–2016 г. 

Година 2012 2013 2014 2015 2016 ОБЩО 

Мярка Бр. Сума, лв. Бр. Сума, лв. Бр. Сума, лв. Бр. Сума, лв. Бр. Сума, лв. Бр. Сума, лв. 

112 10 479 126,00 7 340 556,86         2 97 784,00 19  917466,86 

121 1 83 980,80 6 284 864,64 4 732 517,84 10 4 033045,40     21 5 134 408,68 

141             17 249 220,00 21 301996,00 38 551 216,00 

311             3 888 916,86     3 888 916,86 

312 4   1 226050,98 1 190 868,80 1 208 352,03         6 1 625 271,81 

313             1 126 785,16     1 126 785,16 

321         1 4197493,85 3  10 067564,86     4 14265058,71 
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322 1   1655647,96 1  1125379,00 1 1281637,02         3 4 062 663,98 

4,1                 1 159017,90 1 159 017,90 

Общо 16 3 444805,74 15 1941669,30 7 6420000,74 34 15 365532,28 24 558797,90 96 27730805,96 

Източник: ДФЗ 

Най-много договори са сключени през 2012 г. по мярка 141 „Подпомагане на 

полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2007–2013 г. Най-голям дял финансов ресурс е 

договориран по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” – 

5 971 094,58 лв. Не са малко и сумите, договорирани по мерките за неземеделски 

дейности, по 311 това са 904 547,90 лв., а по 312 – 1 329 717 лв., което говори за една 

балансирана активност в областта на земеделските и неземеделските дейности. 

Общината също е отбелязала активност с два проекта на обща стойност 9 229 228,07 

лв.  

Таблица № 23. Справка сключени договори за изпълнението на проекти на 

територията на община Стамболово по ПРСР за периода 2012–2016 г. 

Година

* 
2012 2013 2014 2015 2016 ОБЩО 

Мярка Бр. Сума, лв. Бр. Сума, лв. Бр. Сума, лв. Бр. 

Сума, 

лв. Бр. Сума, лв. Бр. Сума, лв. 

112 2 97 784,00     1 48892,00         3 146 676,00 

121 5 1177798,40 4 791 207,09 6 

 

3914159,57 3 87929,52     18 5 971 094,58 

141 30 439 800,00 6 87 960,00             36 527 760,00 

311         3 904 547,90         3 904 547,90 

312 4 1138848,20 1 190 868,80             5 1 329 717,00 

313 1 253 752,00                 1 253 752,00 

321 1 3681600,00 1 5547628,07             2 9 229 228,07 

4,1                 2 737426,02 2 737 426,02 

6,1                 6 293370,00 6 293 370,00 

Общо 43 6789582,60 12 6617663,96 10 4867599,47 3 87929,52 8 1030796,02 76 19 393571,57 

Източник: ДФЗ 

 

Добре започва и новият програмен период. Има подписани 6 договора за стартова 

помощ за млади земеделски производители, които са на обща стойност 293 370 лв. 

Сериозна е активността и по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, 

която само за два проекта е на обща стойност от  737 426,02 лв.  

Като второстепенна селскостопанска дейност за територията 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 община Стамболово, са традиционните за 

региона  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 
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подмладяване и увеличаване на насажденията от специфичната за региона Тамянка. 

Ето и сортовата структура на лозовите масиви, съотнесени към сортовете в област 

Хасково: 

 

Таблица № 24. Производство на винени сортове грозде 

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 6 444 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% 

Източник: Изпълнителна агенция по лозата и виното 

Гроздето се изкупува от винарните в региона. Винарната в село Стамболово е 

специализирана в производството на висококачествени вина и ракии от червени и 

бели сортове грозде. 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. 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, 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.  
 

За да се подобри конкурентоспособността на земеделските производители на 

територията на общината, се препоръчва да се потърсят адекватни пазарни механизми 

в сектора тютюнопроизводство и заедно с това да се намерят други алтернативни 

култури или съответни дейности, функциониращи чрез семейната организация като: 

отглеждането на биопродукти, билки, картофи, технически култури, шафран, 

маслодайни култури или развитие на животновъдството в по-големи мащаби. 
 

Последствията от забавените или намалени плащания на тютюнопроизводителите 

води до преустановяването на тютюнопроизводството на територията. На този етап 

това затруднява сериозно местните производители, намалява техните доходи и води 

до преустановяване на значим за територията бизнес, който довежда до обезлюдяване 

на населените места, където тютюнопроизводството е със затихващи функции. 

Изградените в миналото напоителни системи са разрушени, функционират 

ограничени остатъци от напоителните съоръжения, които обслужват 10 000 дка. 

Използването на многобройните микроязовири е сериозна възможност за 
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разширяване на поливното земеделие, което ще оптимизира условията и ще допринесе 

за развитието на селското стопанство на територията. 

Като цяло перспективите за растениевъдството на територията на община Стамболово 

са в отглеждане на технически и зърнени култури, зеленчуци и билки. Наличната 

земеделска площ дава възможност за създаване на нови трайни насаждения. 

Отглеждането на лозя остава една от традиционните възможности с пазарни 

перспективи, осигуряващи бъдещи условия за развитие на винопроизводството в 

региона. Необходимо е да се постави нов акцент на биопроизводството. С оглед 

високата безработица на територията, развитието на земеделието може да допринесе 

за решаването на проблемите със заетостта и осигуряване на текущите доходи за 

населението.  

Животновъдство. От развитието на животновъдството на територията на общината 

в значителна степен зависи производството на месо и мляко, които са основните 

суровини за преработващата промишленост.  

Животновъдството в община Стамболово, а и в областта, е съсредоточено в частния 

сектор, като основно животните се използват за задоволяване на лични нужди, а друга 

все още ограничена част животни се отглеждат в стопанства и фирми и са 

предназначени за пазара. Трябва да се отбележи, че през последните четири-пет 

години това съотношение започна видимо да се променя в полза на пазарната 

реализация на животновъдните продукти.  

В общината традиционно е развито говедовъдството, овцевъдството, козевъдството и 

птицевъдството.  В последните години има увеличен интерес към пчеларството.  

В края на 2016 г. животновъдната дейност в общината се изразява в отглеждането на: 

 3800 говеда при 850 през 3013 г.,  

 5900 овце при 2600 през 2013 г,  

 1680 кози при 200 през 2013 г.,  

 500 свине и 200 зайци при същия брой през 2013 г., 

 1694 пчелни семейства при 680 през 2013 г.  

Прави впечатление, че броят на говедата се е увеличил 4,5 пъти, броят на овцете почти 

двойно, броят на козите – 8 пъти, а пчелните семейства – повече от два пъти. 

Животновъдните обекти/малки ферми/ са 101 бр., разпределени по видове, както 

следва: 42 бр. за отглеждане на говеда, 54 бр. за отглеждане на овце и 5 бр. за 

отглеждане на кози. 
 

Ето и разположението по населени места на по-големите ферми, отглеждащи животни 

на територията на общината: 

 
Кравеферми по населени места 

с. Царева поляна – 2 бр. с. Долно Черковище – 2 бр. 

с. Стамболово – 2 бр. с. Долно поле – 1 бр. 

с. Жълти бряг – 2 бр. с. Пътниково – 1 бр. 
 

Овцеферми по населени места 

с. Стамболово – 1 бр. с. Кладенец – 1 бр. 

с. Балкан – 1 бр. с. Лясковец – 1 бр. 

с. Голям извор – 1 бр. с. Маджари – 1 бр. 

с. Долно поле – 1 бр. с. Поповец – 1 бр. 

с. Зимовина – 1 бр. с. Пчелари – 1 бр. 
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Козеферми по населени места 

с. Царева поляна – 1 бр.  с. Кладенец – 1 бр. 

Данните показват известно уедряване на фермите и постепенно излизане от 

установения преди години семеен модел на отглеждане на животни в рамките между 

1 и 10 животни. 

Пчеларство. Релефът, флората и екологично чистата среда са особено подходящи за 

развитието на пчеларството, но за съжаление преобладават малките пчеларски 

стопанства – до 50 кошера. Прави впечатление, че броят на отглежданите пчели се 

увеличава непрекъснато през последните 10 години. Интересът към този сектор се 

засилва поради експортната му насоченост и постъпленията, осигуряващи 

допълнителни доходи на производителите, и относително бързата възвръщаемост на 

вложените средства. 

През последните 3–4 години трябва да се отбележи тенденцията на повишаване броя 

на отглежданите на територията на общината животни, което е резултат основно от 

преориентацията на местните фермери. По-устойчивата селскостопанска политика, 

водена от страната, и главно осигуряването на субсидии за глава животно, вече дава 

своите положителни резултати. Тези тенденции изискват и промяна в отглежданите 

култури, които трябва да осигурят подходящите фуражи за отглеждане на различните 

видове животни. На територията има условия за развитието на пасищното 

животновъдство и особено на перспективното „биологично животновъдство“.   

Въпреки положителните тенденции сравнително бавно се повишава броят на 

отглежданите животни на територията. Все още има доста свободен местен капацитет, 

който остава неусвоен. Това се дължи основно на следните причини: рязкото 

намаляване на животните в периода 1997–2012 г. и изгубване на традиционните за 

местното население навици и умения; висока себестойност на произвежданите 

фуражи; проблемите със субсидиите все още не са изцяло решени; ниските изкупни 

цени на произведената продукция; териториалните ограничения за продажбите на 

животинската продукция; високите цени на медикаментите и ветеринарните услуги; 

нередовните и забавени плащания от преработвателните предприятия; нарушения 

породен състав на стадата; ниската квалификация на работещите в животновъдството; 

застаряването и намаляването на населението в селата; високите европейски 

изисквания и стандарти за отглеждане на животните и др. 

Рибовъдство. Наличието на яз. „Студен кладенец“, както и на многобройните водни 

басейни, намиращи се на територията на общината, осигуряват добри условия за 

развитието на рибни стопанства, които за съжаление не са развити до момента.   

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 привличане на туристите 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 покрити с гори. 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. 
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Горският фонд се стопанисва:  

 от Община Стамболово, която притежава общинския горски фонд, възлизащ 

на повече от 95 000 дка (80% от горския фонд);  

 от Държавна агенция по горите, която се грижи за държавния горски фонд3. 

Над 70% от териториите са залесени, а средната възраст на горите е 46 години за ТП 

ДГС Хасково.  

В района на стопанството преобладават чистите и смесени издънкови дъбови гори 

(предимно от благун, цер, зимен дъб и космат дъб). На второ място са иглолистните 

насаждения, които почти изцяло са представени от бялборови и черборови култури, 

смесени с издънков дъб. Широколистните високостъблени насаждения са 

представени предимно от тополови и други култури. Естествените широколистни 

вискостъблени насаждения представляват малка част от площта на стопаснтвото. 

По видове гори залесената площ на стопанството е разпределена както следва: 

Иглолистни – 10%, Широколистни високостъблени – 6%, Издънкови за превръщане – 

73%, Нискостъблени – 11%. 

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. 

Предимно се добиват дърва за огрев от твърди широколистни, което е определено от 

преобладаващите вид гори и дървесни видове в района на стопанството. 

Предвидените залесявания, които не са реализирани през изтеклия период.    

Таблица № 25. Разпределение на площта на ГСУ Стамболово по видове гори и 

по собственост 

Видове гори 4 ГСУ 

Стам-

болово 

ДГТ Част

-ни 

гори 

Рели-

гиозни 

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 

Източник: Данни от община Стамболово 

В ловно-стопанско отношение част от горите, устроени към лесничейството, са 

разпределени в 8 ловностопански района, предоставени на съответния брой ловно-

рибарски дружинки, 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 следващата Таблица № 26. 

 

                                                           
3 Държавният горски фонд (ДГФ) на територията на общината се стопанисва от  ТП „ДГС Хасково”.  
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Таблица № 26. Актувани гори на община Стамболово 

 

АКТУВАНИ ГОРИ НА ОБЩИНА 

СТАМБОЛОВО  

№  Населено място  Обща площ, ха  Бр. 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  

Източник: Данни от община Стамболово 

Горите са предпоставка за развитието както на дърводобивната и дървообработващата 

промишленост, така и за туризма.   

Страничните ползвания на горския ресурс на територията на  община Стамболово 

включват следните дейности:  

 Пашата на добитъка е най-важното странично ползване от горите. Тя се 

допуска в част от площта; 

 Косенето на трева за сено; 

 Добив на листников фураж. При извеждане на предвидените сечи, при 

извършване на реконструкциите и при отглеждане на младите култури може 

да се добива по около 500 куб.м листников фураж годишно; 

 Добив на билки и горски плодове. Най-разпространените видове билки са: 

риган, мащерка, жълт кантарион и други; горски плодове: шипка, глог, 

трънки, къпини и други; гъби: манатарка, пачи крак, челядинка, печурка, 

сърнела и други.   

Както се вижда, 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. Това до голяма степен увеличи дела на бракониерската сеч. На 

сериозно изсичане са подложени главно буковите гори поради завишеното търсене на 

дървесина от тях за мебелната промишленост. Сече се от бракониерите също за огрев. 

С оглед развитието на туризма в района е важно да не се допуска масово изсичане на 
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горите, трябва да се избягват и голите сечи, за да не се появят екологични проблеми. 

Огромните площи с изсечени гори ще отблъснат туристите, ще доведат до намаляване 

и изчезване на някои биологични видове, които са важни за биоравновесието в 

региона.   

Като цяло в общината трябва да се засили контролът върху сечта, като се разработят 

програми и се търсят средства и за залесяване на голите терени. Залесяването е и един 

от методите за борба с ерозията. Трябва да се засили и превенцията от възникване на 

пожари. До момента се разчита основно на естественото възпроизводство на горите, 

което не е достатъчно. 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.  

Необходимо е собствениците на гори да унифицират и да обединят усилията си за 

опазването и устойчивото развитие на горите на територията на общината.  

Балансираното използване на горите е важно, поради което трябва да се прецизира 

икономическата полза от продажбата на дървен материал, за да не се навреди на 

развитието на туризма и на екологията. 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 и неговите екологични и социално-

икономически функции.  
 

Изводи и препоръки: 

      Селско стопанство: 

 Земеделието с двата си подсектора – растениевъдство и 

животновъдство, е сред приоритетните за социално-икономическото 

развитие на територията на община Стамболово.  

 Основание за голямото значение на селското стопанство е доброто 

качество на обработваемата земя. Земята е подходяща за развитие на 

лозарството, овощарството, зеленчукопроизводството и техн. 

култури.  

 Дългогодишните традиции в растениевъдството и животновъдството 

са ценен опит, който местното население трябва да използва за 

развитие на селското стопанство в новите условия.   

 Налице са благоприятни условия за отглеждането на трайни 

насаждения, което предполага и възможности за развитие на малки 

преработвателни предприятия. Сериозни възможности се крият също 

в отглеждането на зеленчуци и култивирани билки и тяхната 

преработка. 

 Важен фактор за развитието на селското стопанство на територията 

е възможността за създаване на сдружения на земеделски 

производители. Подходящо е да се подпомагат земеделски 

производители в областта на зеленчукопроизводството и трайните 

насаждения, като сектори с по-висока добавена стойност и с експортен 

потенциал. 
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 Приоритетен би следвало да бъде и секторът на пасищното 

животновъдство, който в момента регистрира проблеми и развитието 

му не отговаря на реалните местни дадености. Добрите условия за 

пасищно животновъдство може да се използват и за производството на 

сертифицирана екологично чиста продукция. 

 Специфична възможност на територията е развитието на 

пчеларството в района, тъй като релефът, флората и екологично 

чистата среда са подходящи за отглеждането на пчелите. 

 Земеделските стопани на територията имат нужда от местна 

структура, осигуряваща изкупуването на произвежданата 

селскостопанска продукция.  

 Развитието на земеделието може да допринесе за решаването на 

проблемите със заетостта и осигуряването на доходи за населението.  

 Липсва интерес към перспективното екоземеделие, за развитието на 

което има доста добри условия на територията. 

Горско стопанство: 

 Като източник на суровина за дърводобив, горите на територията на 

община Стамболово не могат да се ползват за производство на 

качествен дървен материал поради характера си – значителна част от 

тях са нискостеблени и сравнително малоценни по този критерий. 

 Като фактор от местната екосистема горите са важни за 

устойчивото развитие на региона и основните сектори, които са в пряка 

връзка с екосредата. 

 Като елемент от алтернативната икономика – селски, планински и 

ловен туризъм – горският ресурс е от решаващо значение. Местната 

флора е богата на билки и дивеч, което я прави незаменим фактор от 

местния продукт – земеделски или туристически. 

Препоръчително е да се използва отпадната дървесина за допълнителна 

преработка и да се развият повече преработващи производства на дървения 

материал на територията на общината. Така ще се постигне по-висока 

себестойност, ще се мултиплицира ефектът от дърводобива, без да се 

замърсява околната среда. 

 

11.  Туризъм, търговия и услуги 

Територията на община Стамболово не е сред развитите и утвърдени туристически 

дестинации. Като цяло подотрасъл „Хотелиерство и ресторантьорство“ формира под 

0,5% от нетните приходи от продажби за община Стамболово. Въпреки това 

територията притежава голям потенциал от природни и културно-исторически 

дадености като основа за устойчиво развитие на различни форми на туризъм.  

Природните дадености, чистият въздух и водните басейни, зелените гори и богатото 

историческо наследство на територията на община Стамболово създават условия за 

развитие на различни форми на местен туризъм, като: селски туризъм, екотуризъм, 

културен туризъм и други алтернативни форми на туризъм.  
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Източни Родопи предлагат живописни туристически маршрути особено за 

любителите на пешеходния, екстремен, културен и екологичен туризъм. Целта е да 

се формират регионални туристически продукти чрез стимулиране местните 

власти и фирмите да се обединяват за създаване на съвместни туристически 

продукти и провеждане на общи рекламни кампании. 

Наличните ресурси дават възможност за развитие на един отчасти нов сектор 

– алтернативен туризъм, който има потенциал да диверсифицира местната 

икономика и да намали основната зависимост от отрасъл земеделие. 

През последните 10 години по поречието на река Арда (с. Долно Черковище) бяха 

изградени туристически комплекс „Арда” и туристически комплекс „Перпера“, 

ремонтиран бе и Мотел „Гледка”, изгради се семеен хотел в с. Кралево и в с. 

Стамболово,  както и няколко къщи за гости, които приемат през последните години 

своите посетители. Една част от туристическите обекти се утвърдиха и имат 

постоянен текущ поток от туристи.  

В следващите няколко таблици се описват функциониращите туристически обекти и 

техният капацитет за посрещане на гости. 

Таблица № 27. Места за настаняване и средства за подслон 

 

№ 

 

Име 

 

Легла/ 

стаи 
Адрес 

Кате-

гория 
Телефон 

 

1

. 

Мотел „Гледка “ 

Красимир Ангелов 

„БИЛДКОМ” ЕООД 

 

60 легла 

с. Гледка  

http://hotelgledka.hit.bg/ 
 

 

03721/2238 

 

2

. 

Бунгала „Арда”,  

в Хотелски комплекс „Арда” 

„БЯЛТЕКС ГРУП” ЕООД,            

Юмер Тасим        

 

30  легла 

с. Долно Черковище 

( по поречието на река 

Арда) 

http://www.complexarda.c

om/ 

 
 

038/663  732 

0888/637 234 

 

3

. 

Бунгала за отдих и туризъм 

„Перпера” – Кован кая 

Гюнер Сербест - ЧЗП 

 

20 легла 

с. Долно Черковище 

(по поречието на р. Арда) 
https://www.facebook.com/compl

ex.perpera/info 

 
 

088 979 2372 

perpera@dir.bg 

 

4

. 

Самостоятелни стаи за подслон и 

нощувки „Мако” 

„ЕМ МАСТЕР” ЕООД 

Екрем Мюмюн 

 

10 легла 

с. Стамболово 
 

 

 

03721/2219 

 

5

. 

Къщи за гости „Никодиа” 

„НИКОДИА” ЕООД 

Никола Евтимов 

 

18 легла 

с. Царева поляна 

http://nicodia.com/  
 

 

0879 186081 

 

6

. 

Самостоятелни стаи за гости 

„Бакалница Тракия” 

Димо Карабоюков - ЧЗП 

 

6 легла 

с. Поповец 

www.biotrakia.bg/ 

 

 

 

 

0887 78 10 22 

 

7

. 

Хотел „Арда” 

(Комплекс Арда) 

„БЯЛТЕКС ГРУП” ЕООД ЮМЕР 

ТАСИМ 

 

 

21 легла 

с. Долно Черковище 

http://www.complexarda.c

om/ 

 

 

 

038/663  732 

0888/637 234 

 

8

. 

Къща за гости „Тепавицата” 

с. Рабово 

Петко Ангелов 

 

13 легла 

с. Рабово 

www.tepavicata.com/ 

 

 

 
 

0879635811 

9

. 
Бунгала „Балкан Вилидж” 

Петър Петров 

20 легла с. Царева поляна 

В близост до яз. „Балкан”  
0888/62-22-17 

mailto:perpera@dir.bg
http://www.biotrakia.bg/
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1

0

. 

Къща за гости 

„Воеводски хан” 

16 легла с. Кралево 
 
  

0885/ 915057 

1

1

. 

Къща за гости „Агродиа” 9 легла с. Царева поляна 
 

0888202459 

1

2

. 

Семеен хотел „Хефес“ 20 легла с. Кралево, местността 

„Бобада“  
0879 63 57 57  

1

3

. 

Семеен хотел „Перпера“ 12 легла с. Долно Черковище 

 

0887 95 65 10 

 

Туристически вили и хижи 

Име 
Легла/ 

стаи 
Адрес 

Кате-

гория 
Телефон 

Туристически център за еко 

туризъм, Община Стамболово 
10 легла   на 900 м. от с. Тънково 

 

- 
03721 2234 

 

Туристическата инфраструктура има потенциал да се изгражда и доразвива на базата 

на  наличните възможности за развитие на археологически, селски, религиозен и 

културен туризъм.    

Туристическите обекти през 2016 г. са осигурили общо 2 169 нощувки. Това е един 

сериозен скок в подобряване качеството на местата за нощувки и увеличаване на 

техния обем. Информацията е взета от „Местни данъци и такси“ на община 

Стамболово и отразява броя на от декларираните нощувки. Трябва да се отбележи, че 

се предполага, че броят нощувки на практика е значително по-голям от декларирания.  

За съжаление най-старият на територията на общината мотел „Гледка“ бе принуден 

поради създадената конкуренция да затвори врати, въпреки направения основен 

ремонт. През последните години той основно обезпечаваше нощувките на гостите на 

общината. Тези данни показват, че реалните гости на общината не са се увеличили 

много в количествено отношение, а по-скоро са се преразпределили.   

Все още трудно се организират туристически маршрути, въпреки изградения 

Туристически информационен център в с. Стамболово и наличието на необходимия 

софтуер. Предлагането им не се координира от ТИЦ и се разчита единствено на 

инициативността на собствениците на туристически обекти. Към момента липсват 

добре маркирани, обозначени и описани екопътеки. Съществуващите екопътеки не се 

поддържат текущо. 
 

Наличието на традиции за производство на лимец и произвежданите от него продукти, 

отдалечеността от промишлени замърсители е добра предпоставка за производството 

на екологично чиста селскостопанска продукция и за развитието на селски и 

кулинарен туризъм. Заради спокойствието и тишината, които предлагат селата на 

общината, през последните години има засилен интерес към възможностите за 

предлагане на туристически услуги. Наличието на река Арда и множеството 

микроязовири в района предлагат места за краткотраен отдих в края на работната 

седмица. 
 

През новия програмен период следва да се търси надграждане на постигнатите 

резултати в областта на туризма към предлагане на по-комплексен 
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туристически продукт с участието както на частната инициатива, така и на 

публичния сектор. 
 

Търговията и услугите на територията са слабо развити с изключение на магазинната 

мрежа, която е с добро покритие в повечето населени места. Прави впечатление, че 

сред големия брой закрити и неработещи фирми най-голям е броят на фирмите, 

регистрирали в предмета си на дейност търговията и услугите. Явно възможностите 

на местните предприемачи в тази област са се оказали толкова недостатъчни, а и 

покупателната способност на местното население е ограничена, така че основният дял 

от регистрираните фирми с предмет търговска дейност са закрити.   
 

Магазинната мрежа е добре развита, но се отличава с еднообразие на магазините 

(хранителни стоки) и заведенията (кафенета). Ниската покупателна способност на 

населението възпрепятства откриването на специализирани магазини, както и 

предлагането на разнообразни услуги. Поради тази причина населението е принудено 

да посещава близките областни центрове, за да се сдобие с необходимите му стоки и 

услуги. 

Търговията е представена от множество частни заведения за обществено хранене, 

кафенета, магазини за хранителни и нехранителни стоки, функциониращи основно в 

няколко населени места на територията: с. Стамболово, Долно Черковище, Долно 

Ботево, Силен, Жълти бряг, Лясковец, Поповец, Пчелари, Гледка и др. 

Какви са и къде се намират заведенията за хранене и развлечения се описва в Таблица 

№ 28.  

Таблица № 28. Заведения за хранене и развлечение 

Ресторанти 

Име 
Места 

Адрес 
Кате-

гория 
Телефон 

Ресторант „Гледка”, Красимир Ангелов 

„БИЛДКОМ” ЕООД 

50 с. Стамболово 

http://hotelgledka.hit.bg

/  

03721/2238 

Бистро „АРДА” 

„БЯЛТЕКС ГРУП” ЕООД 

с. Долно Черковище 

ЮМЕР ТАСИМ 

50 с. Долно Черковище 

http://www.complexard

a.com/ 

 
038/66 37 32 

0888/637 234 

Ресторант „Хефес“ 

с. Кралево 

Местността „Бобада“ 

20 с. Долно Черковище 

 

 

0879 63 57 

57 

Кафе-аперитиви, бистра, пивници: 

Име 
Места 

Адрес 
Катего

-рия 

Телефон 

Кафе-аперитив „МАГИ-1”  

ЕТ „КАЛОЯН КОЛЕВ” 

КАЛОЯН АТАНАСОВ КОЛЕВ 

 

40 

 

с. Стамболово 

  

Тел. 

03721/23

66 

Интернет кафе „Телецентър” 

ЕТ „ГЮСЕФ” 

СЕВГИНАР СЕРБЕСТ 

 

26 

 

с. Стамболово 

-  

Пивница „Стефи” 

ЕТ „СТЕФИ-СТЕФАНКА ДИМОВА 

ЛАТУНОВА” 

СТЕФАНКА ЛАТУНОВА 

 

25 

 

с. Долно Ботево  
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Кафе-аперитив „Найк” 

ЕТ „НАЙК-НИКОЛА ЙОРДАНОВ” 

НИКОЛА ЙОРДАНОВ 

 

25 

 

с. Долно Ботево 

 

 

Кафе-аперитив „Арда” 

ЕТ „АРДА-АДЕМ МЕХМЕД” 

АДЕМ ОСМАН МЕХМЕД 

 

20 

 

с. Долно 

Черковище 

 
 

Пивница  

ЕТ „Стайко Стайков- Константин Стайков” 

КОНСТАНТИН СТАЙКОВ 

 

20 

 

с. Жълти бряг  
 

Кафе-аперитив „ДАНИ” 

ЕТ „СТАНИМИР ДИМИТРОВ-ДД” 

СТАНИМИР ДИМОВ 

 

30 

 

с. Жълти бряг  
 

Кафе-аперитив „ИХ-55” 

ЕТ „ИЛИЯН ХУБЕНОВ-ИХ55” 

ИСМАИЛ ХАЛИЛ АХМЕД 

 

25 

 

с. Лясковец  
 

Кафе-аперитив „Бен беля” 

ЕТ „СЕЛИМ АХМЕД- БЕН БЕЛЯ” 

СЕЛИМ АХМЕД 

 

20 

 

с. Поповец 

 

 

Пивница „ИБО” 

ЕТ „Ибо-Ибрям Шукри-Шукри Хасан” 

ШУКРИ ХАСАН 

 

20 

 

с. Поповец  
 

Кафе-аперитив „СЕВИ” 

ЕТ „СЕВДЖАН МЕХМЕД” 

СЕВДЖАН СЕЙДАХМЕД МЕХМЕД 

 

22 

 

с. Пчелари  
 

Кафе-аперитив “Пчелари” 

ЕТ „МЕЧОК-ИСМЕТ МУСИН” 

ИСМЕТ МУСИН РЕДЖЕБ 

 

15 

 

с. Пчелари 

-  

Кафе-аперитив „Гюсеф” 

„ГЮСЕФ” ЕООД 

СЕВГИНАР СЕРБЕСТ 

 

20 

 

с. Силен 

 

 

Кафе-аперитив 

„Гюлюстан Яшар” 

ЕТ „ГЮЛЮСТАН ЯШАР” 

 

20 

 

с. Царева поляна  
 

Бистро „Чинара“ 

С. Стамболово 

20 с. Стамболово 
 

 

 

Дискотеки 

Име Места Адрес 
Кате-

гория 
Телефон 

Дискотека “Гледка”  

Красимир Ангелов 

„БИЛДКОМ” ЕООД 

 

40 

 

с. Гледка  
03721/22

38 

 

На територията на община Стамболово търговията бележи ръст в подобряване 

качеството за сметка на намаления брой фирми. Поради икономическата криза през 

последните години броят на фирмите, занимаващи се с търговия, пада и през 2013 г. 

функционират 41 фирми в сферата на услугите, в които са заети 42 човека и имат 

нетни приходи от 4 753 хил. лв.  

Търговските обекти осигуряват работни места за част от местното население, но 

заетостта на трудово активното население на общината изисква по-голяма 

предприемаческа активност, както и развитие на нови услуги за жителите и гостите 

на общината. 
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Търговската мрежа обслужва както населението на територията на общината, така и 

гостите на региона. 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 тях. 

Освен магазинната мрежа на територията на общината има и обекти, предоставящи 

различни услуги. Така например в община Стамболово има три бензиностанции, 

които се намират в с. Стамболово, с. Голям извор и с. Силен. Автомивки са изградени 

в с. Силен и в с. Стамболово. Автосервиз има в с. Стамболово, а в с. Силен е открит и 

Пункт за технически прегледи.   

Административните услуги на територията на община Стамболово са представени от 

кметствата във всички населени места, както и от общинските администрации; 

полицейските пунктове в някои населени места и от пожарната в Стамболово. Липсват 

клубове на пенсионера и аптека.  

Културата е съсредоточена в народните читалища в по-голямата част от населените 

места. Съобщенията в пощенските станции също функционират в болшинството 

населени места. 

 

Изводи и препоръки: 

 Територията на общината не е сред развитите и утвърдени 

туристически дестинации, но притежава доста добър потенциал от 

природни и културно-исторически дадености като основа за устойчиво 

развитие на различни форми на туризъм. 

 Въпреки напредъка в областта на туризма и наличните ресурси за 

развитие на различни форми на нетрадиционен туризъм (селски, 

културен, местен, екологичен, екстремен и др.), секторът все още е 

слабо развит.    

 При правилно оценяване и предприемане на мерки за валоризация на 

местните природни, културно-исторически забележителности и 

атракции местният туризъм има потенциал да диверсифицира 

местната икономика и да намали зависимостта от основния местен 

отрасъл – селското стопанство. 

 Отличителните черти на местния туризъм, представен в неговите 

форми на територията на община Стамболово, които могат да 

привличат туристите, са: отдалеченост и усамотение от курортите с 

развит масов туризъм; възможност за посещение на културните и 

природни обекти и тяхното изучаване; наблюдение на богатото 

биоразнообразие; възможност за изследване на селските общности, 

култура и начин на живот; възможност за участие в различни селски 

дейности; тишина и спокойствие, характерни за населените места на 

територията; възможности за занимание с нетрадиционни спортове 

или хобита; предлагане на местна храна, екологични производства и 

минероложки туризъм.   

 През новия програмен период следва да се търсят възможности за 

предлагане на по-комплексен туристически продукт с участието както 

на частната инициатива, така и на публичния сектор. 
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 За подобряване на облика на туристическата инфраструктура може да 

се използва ВОМР като спомагателен инструмент за по-

широкообхватни интервенции. 

 Чрез ПРСР и Стратегията за местно развитие биха могли да се 

реализират инициативи за изграждане на екопътеки, популяризиране на 

месния туристически продукт, дейности за популяризиране и опазване 

на местното културно материално и нематериално наследство, 

инвестиции в къщи за гости и места за хранене. 

 Секторът на търговията и услугите, макар да е наличен и с широко 

разпространение, е с нисък пазарен дял в местната икономика. 

Секторът е основно съставен от магазини за хранителни стоки, 

ограничен брой заведения за хранене и ограничен брой специализирани 

магазини. 

 Близостта до областните центрове Хасково и Кърджали компенсира в 

известна степен липсващите стоки и услуги на територията на 

общината. 

 

 

12. Транспортни мрежи   

Техническата инфраструктура обхваща материално-техническата база (пътна мрежа 

и съоръжения) на четири основни инженерни системи: транспортна, енергийна, ВиК 

и съобщителна. 

Пътната мрежа на територията на общината включва пътища от републиканската и 

общинската пътна мрежа.   

В непосредствена близост до територията на община Стамболово минава магистрала 

„Марица“, както и основната пътна артерия – Път 1-5 Русе – Бяла – Полски Тръмбеш 

– В.Търново – о.п. Дебелец – Дряново – Габрово – Шипка – Казанлък – о.п. Стара 

Загора – Средец – Димитровград – о.п. Хасково – Конуш – Черноочене – Кърджали – 

Момчилград – Маказа – граница Гърция и новоизграденото трасе на подходен път 

„Подкова – ГКПП „Маказа“, като част от международните пътища (E-мрежа – Е-85). 

Пътят е част от трансевропейски транспортен коридор № 9 Хелзинки – 

Александруполис. 

Пътната мрежа на територията на община Стамболово 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 транспортните 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 държавния и 

общинския бюджет и друго външно финансиране пътища и няколко пътни отсечки, 

свързващи различни села на общината.     

Пътната инфраструктура на територията на общината е развита добре, има осигурен 

достъп до всяко населено място. Въпреки честите текущи и основни ремонти 

качеството на пътните участъци е различно. Състоянието на различните отсечки към 

момента на анализа е отразено подробно в Таблица № 29. Общинските пътища на 

община Стамболово, както вече казахме по-горе, са с обща дължина от 83,4 км. 
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Таблица № 29. Дължина и състояние на пътната мрежа по участъци за всеки от 

общинските пътища 

№ Пътна мрежа по участъци от общинските 

пътища 
  

Дължи-

на 
в метри 
  

Състояние 
добро, 

задоволи-

телно, 
лошо 

Учас-

тъци  
без 
настил-

ка 

Път № 
  
  

Стар № 
  

1. 
/III-5074/Стамболово-Царева поляна (частичен 

ремонт) 
1 800 

 Много 

добро 
няма 

HKV 

2171 
50514 

 /III-5074/Стамболово- Царева поляна       1 700 Лошо няма 
HKV 

2171 
50514 

2. 
/HKV1248,Жълти бряг-Балкан/Царева поляна-

ЖП спирка Царева поляна 

   
 HKV 

1181 
М14 

2000 Лошо 
 без 

настилка 

3. 

 

 

/III-505,Малево-Малък извор/Корен-Граница 
общ./Хасково-Стамболово/-Жълти бряг-Царева 

поляна - поч. база Балкан 

  

Задоволително 

  
HKV 

1248 

  
  

50506,М13 
  
10500 

  
няма 

4. 

 
/III-5074/Стамболово-Граница общ./Стамболово- 

Кърджали/-III-5072 
6300 Лошо няма 

 HKV 

1172 
  
50516 

5. 
/III-5072, Сестринско-Поповец/-Пътниково-

Светослав/HKV2175 
8300 Лошо  няма 

 HKV 

2177 
  
М2,М6 

6. 
/III-593,Голобрадово-Маджари-/Пчелари-

Светослав -Бял кладенец 
7000 Много добро 

  
няма 

 HKV 

2175 
  

50534,М9 

7. 
/III-593,Маджари-Силен/-Воденци-

Пътниково/HKV2177 
5700 Много добро няма 

HKV2

174 
50526 

8. 
/III-507/Мост-Крин-Звиница-Граница 

общ./Кърджали-   
1200 

Задоволително  няма 
KRZ12

96 
50718 

 Стамболово/  -/HKV2148/ 

9. 
/III-593,Орешари-Силен/Маджари-Маджари 

запад 
600 Добро няма 

HKV 

2176 
М1 

10. 
/III 593,Маджари- Силен/ Маджари-Войводенец- 

Долно поле-Долно Черковище III-593 
9700 Добро няма 

HKV 

1173 
   

50517,М5 

11. Гледка  - Кушук "Тютюнева фабрика 3100 Добро няма 
местен 

път 
  

12. 
 

/III-505,Корен-М.извор/Кралево-Кладенец 

Зимовина/ III-5072/ (Частичен ремонт) 

     

7 164 Много добро няма 
HKV1

170 
50508,М12 

 
/III-505,Корен-М.извор/Кралево-Кладенец 

Зимовина/ III-5072/ 
4 836 Лошо  

HKV1

170 
50508,М12 

13. 

 
/III-593,Маджари-Голям извор/Долно Ботево-

Кладенец HKV1170 
 4000 Задоволително няма 

HKV2

179 
 М8 

14. 
/III-505,Голям извор-Тънково-гроб.парк-хижа 

Тънково 
2000 Лошо 

без 

настилка 
HKV3

180 
М11 

15. /III-5072,Поповец-Зимовина/-Нова махала 1000 Задоволително няма 
HKV2

178 
М7 

16. 

 
/III-808,Долниглаванак-Тополово/-Златоустово-

Граница общ./Маджарово-Стамболово/-/III-505/ 
3700 

  
Добро 

няма 
 HKV2

102 
  

50334,М10 

17. 
/III-808,Иваново-Върбово/-Славяново 

Граница  общ. 
/Харманли - Стамболово/-Малък извор/III505/ 

2800 
  

Задоволително 
  

няма 
  

HKV1

214 
  

50326 
  

 Общо: 83 400         

Източник: Община Стамболово 
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Основните пътни артерии на община Стамболово, с които основно се свързва 

пътникопотокът на територията, са:  

 Път: „Хасково – Книжовник –  Стамболово – Поповец – Кърджали – 

Момчилград – Маказа – граница Република Гърция“ – свързва общината със 

съседните й общини – Хасково, Кърджали, Момчилград и с Р Гърция. Това е 

основният път, който свързва териториите на община Стамболово; 

 Път: „Хасково – Книжовник – Стамболово – Долно Черковище – Падало –   

Ивайловград – Славеево – граница Република Гърция“ – осъществява връзката 

на общината с община Хасково, Ивайловград и с Р Гърция;  

 Път: „Стамболово – Иваново – Харманли – Свиленград – Р Гърция или Р 

Турция“ – осъществява връзката на общината с община Харманли, Свиленград, 

Р Гърция и Р Турция;  

 Път: „Кърджали – Крумовград – Ковил – Джанка – Поточница – Студен 

Кладенец – Рабово – Пчелари – Стамболово – Хасково“ – осъществява връзката 

на общината с община Кърджали, Крумовград и Хасково. Това е вторият по 

значение път, който свързва граничните територии с община Стамболово.   

Проблеми в областта на пътната инфраструктура са, че подходите на община 

Стамболово са недостатъчно обозначени и не са маркирани с подходящи пътни 

табели. Част от улиците в селата не са асфалтирани или е положена частична улична 

настилка.  

Голяма част от основните пътни участъци, намиращи се на територията на 

общината, са ремонтирани през последните години и лошото им техническо 

състояние, в което се намираха, е решено в голяма степен. Някои пътни 

участъци обаче са ремонтирани частично и се нуждаят от довършване. Други са 

останали изцяло неремонтирани. Особено важен ефект има извършеният от АП 

основен ремонт на участъка от пътя Книжовник – Стамболово – Долно 

Черковище, което подобри достъпа до общинския център и до основните 

туристически обекти, намиращи се на територията.   

През последните години са ремонтирани някои от пътните участъци в различни 

населени места. Планирани са и нови, чието ремонтиране ще подобри условията на 

живот и мобилността на местното население.   

Липсват и достатъчно на брой указателни табели, което затруднява придвижването на 

туристите и гостите на общината.  

През територията на община Стамболово преминава жп линия. Територията на 

общината се обслужва от участъка на ІV главна жп линия „Русе – Димитровград – 

Подкова”. На територията на общината общата дължина на жп мрежата е от 5 280,91 

метра. Линията не е електрифицирана и е с незначителен пътнически и товарен поток. 

Средните скорости на движение са 60–70 км/ч, доста под европейските изисквания за 

международните железопътни линии със смесен трафик.     

Качеството на общата пътна и транспортна мрежа на територията на 

община Стамболово е в добро състояние, но са необходими повече средства за 

поддръжка и текущи ремонти. Липсата на финансови ресурси за текущото 

поддържане на четвъртокласните и на третокласните пътни мрежи 

затруднява общината.   
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Уличната мрежа на община Стамболово е с обща дължина от 163 957,63 л.м. Какво е 

нейното разпределение по населени места може да се види в следващата таблица № 

30. 

 

Таблица № 30. Улична мрежа на община Стамболово 

№ 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 Кралево 3854,29 23125,74 

7 Долно Ботево 10485,00 105300,00 

8 Тънково 11975,00 115730,00 

9 Кладенец 3095,00 30950,00 

10 Зимовина 4625,00 43710,00 

11 Лясковец 5302,00 47747,00 

12 Поповец 4174,00 35612,00 

13 Светослав 4480,00 40200,00 

14 Силен 4660,00 42700,00 

15 Голям извор 7908,00 82878,00 

16 Долно поле 3865,00 38900,00 

17 Войводенец 3067,00 32496,00 

18 Воденци 3760,00 32060,00 

19 Рабово 3248,00 32430,00 

20 Голобрадово 3825,00 35910,00 

21 Пчелари 4200,00 39860,00 

22 Бял кладенец 6193,00 55664,00 

23 Пътниково 1920,00 15630,00 

24 Маджари 4267,27 25603,62 

25 Малък извор 4000,07 24000,42 

26 Долно Черковище 5240,00 31440,00 

  Общо: 163 957,63 1 553 445,78 

Източник: Община Стамболово 

 

Уличната мрежа на територията на общината е изградена предимно от асфалтова 

настилка. Доста често в населените места липсват банкети, тротоари и хоризонтална 

маркировка, което затруднява придвижването. Проблем е и липсата на възможност за 

безпрепятствено придвижване по някои от селските улици. Не е осигурен нормален 

достъп за хора с увреждания до административните сгради, до развлекателните и 

спортните съоръжения.   

Въпреки сериозните ремонтни дейности на територията на общината голяма част от 

улиците са все още необхванати. От ремонтни дейности се нуждаят още доста улици 

и площади. Други пътни участъци, които са били ремонтирани се нуждаят от 

довършителни дейности. 

В следващата таблица (Табл. № 31) е показана уличната мрежа, нуждаеща се от 

реконструкция и обновяване по населени места. 
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Таблица  № 31.  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 Светослав 4480,00 40200,00 

13 Силен 4660,00 42700,00 

14 Голям извор 7908,00 82878,00 

15 Долно поле 3865,00 38900,00 

16 Войводенец 3067,00 32496,00 

17 Воденци 3760,00 32060,00 

18 Рабово 3248,00 32430,00 

19 Голобрадово 3825,00 35910,00 

20 Пчелари 4200,00 39860,00 

21 Бял кладенец 6193,00 55664,00 

22 Пътниково 1920,00 15630,00 

  ОБЩО: 146 596,00 1 449 276,00 

Източник: Община Стамболово 

Транспортното обслужване на населението се осъществява от обществен автобусен 

транспорт за превоз на пътници, които са поети от частни фирми. С тях общината има 

сключени дългосрочни договори за транспортни услуги. Тези линии са част от 

републиканската и областната транспортна схема. Транспортните фирми, с които са 

сключени договорите, са отразени в следващите две таблици (Табл. № 32 и Табл. № 

33). 

Таблица № 32. Изпълнители по линии от Област Хасково от републиканската 

транспортна схема, квота на община Стамболово 

 
№ 

Линия, направление Фирма изпълнител 

1. София - Стамболово ЕООД „Арда тур“ 

2. Пловдив - Стамболово ЕООД „Арда тур“ 

3. Китен - Стамболово ЕООД „Арда тур“ 

4. Варна - Стамболово ЕООД „Арда тур“ 

Източник: Община Стамболово 
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Таблица № 33. Изпълнители по линии от Област Хасково от областната  

транспортна схема, квота на община Стамболово 

 

№ 

 

Линия, направление 

 

Фирма изпълнител 

 

1. 

 

Хасково-Поповец 

ЕТ „Есен тур – Денислав Карев“ 

ЕТ „Ман тур – Сюлейман Кадир“ 

 

2. 

 

Хасково-Рабово 

ЕТ „Есен тур – Денислав Карев“ 

ЕТ „Мирти – Мирослав Исаев – Шазие Якуб“ 

3. Хасково-Малък извор ЕТ „Мирти – Мирослав Исаев – Шазие Якуб“ 

4. Хасково-Гледка ЕТ „Мирти – Мирослав Исаев – Шазие Якуб“ 

5. Свиленград-Стамболово ЕТ „Ман тур – Сюлейман Кадир“ 

6. Капитан Андреево-Стамболово ЕТ „Ман тур – Сюлейман Кадир“ 

7. Хасково-Силен ЕТ „Есен тур – Денислав Карев“ 

8. Хасково-Долно Черковище ЕТ „Мирти – Мирослав Исаев – Шазие Якуб“ 

Източник: Община Стамболово 

Подписаните договори между общината и превозваческите фирми гарантират лесния 

достъп до населените места на общината, както и до по-големите центрове като София 

и Пловдив.  

Товарни превози и таксиметрови услуги на територията липсват. 

 

Изводи и препоръки: 

 Общинската и националната пътна мрежа, намираща се на 

територията, е в добро състояние. Има изградена пътна мрежа дори до 

най-малките населени места. Пътната инфраструктура на национално 

равнище – международни пътища и главни пътища от националната 

пътна мрежа, които преминават през или близо до територията на 

общината, осигуряват лесен достъп до туристически, стопански и 

всякакви други обекти, намиращи се на територията. 
 

 Макар че всички селища имат пътни връзки със съседните населени 

места, с общинския и областните центрове, не на всички места 

качеството на пътната настилка е добро. Необходимо е довършването 

на дадени пътни отсечки, както и цялостния ремонт на други.  
 

 Особено внимание трябва да се обърне на уличната мрежа. Доста често 

в населените места липсват банкети, тротоари и хоризонтална 

маркировка.  
 

 Направените ремонти през последните години като цяло са подобрили 

състоянието на третокласната и четвъртокласната пътна 

инфраструктура.   
 

 Решаването на наличните проблеми с пътната инфраструктура може 

да бъде реализирано основно чрез ПРСР из СВОМР.   
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13.  ВиК инфраструктура и напоителни съоръжения 

Съществуващата водоснабдителна и канализационна мрежа на територията на 

община Стамболово е доста разнообразна. Така например на територията на общината 

е изградена изцяло водоснабдителната мрежа, една част от която е и обновена, 

канализацията е изградена частично в някои населени места, има изградени и седем 

пречиствателни станции4.  

До момента ВиК инфраструктурата се управляваше от „ВиК Хасково“ ЕООД и „ВиК 

Стамболово“ ЕООД. Има обаче взето решение на Общински съвет Стамболово за 

присъединяване към Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД – Хасково. На този 

етап се изчаква, за да се уточни начинът и редът за сключване на договор за 18 села, 

които са обслужвани до момента от общинската фирма. 

Както вече се каза по-горе, водоснабдяването на населените места в община 

Стамболово е решено напълно, главният водопровод е с дължина над 42 км и е 

прокаран от с. Долно Черковище (р. Арда)  до с. Балкан.  В общината са изградени 140 

км водопроводна мрежа в населените места, 49 025 л. м е дължината на 

водопроводната мрежа извън населените места, има и водоснабдителна помпена 

станция.  

Община Стамболово се захранва с питейна вода от 2 бр. шахтови кладенци, изградени 

по поречието на Арда – с. Долно поле, от които единият е работен, а другият – 

резервен. Те осигуряват питейната вода за 18 села в общината, като дебитът е средно 

670 куб.м на денонощие. Освен това съществуват 2 бр. щахтови кладенци на р. Бързей, 

които обслужват с. Жълти бряг. Дебитът е около 105 куб.м на денонощие, обслужват 

се 20 бр. напорни и 2 бр. черпателни водоеми с общ обем от 3 425 куб.м, като във 

всяко населено място има работен напорен водоем, а в помпените станции Долно поле 

и Силен, съответно и черпателни резервоари. Съществуващите резервоари са напълно 

достатъчни за обслужване на населението. Няма неводоснабдени селища. Средно 

дневната водна обезпеченост на жител възлиза на 72 литра. В месеците юли, август и 

септември поради сушата се наблюдава рязко спадане на нивата в шахтовите 

кладенци. Затруднява се водоподаването, но до режим на населението засега не се е 

стигало.  

Покритието и степента на изграденост е 100%. Общата дължина на външните 

водопроводи е 51 240 м, а на вътрешните – приблизително 551 000 м. Външните 

водопроводи са в диапазона Ф 55 до Ф 365, като една част са изпълнени от стоманени 

тръби, а друга от HDPE. 

Водоснабдителната система, която е разположена на територията на общината, черпи 

вода от следните помпени станции:  

 подем 1 – Долно поле – ШК – работна мощност 36 КВт. В експлоатация от 1999 

г.;  

                                                           
4 с. Поповец-Зимовина с дължина 8 727 м. и ПОСВ от 2010 г. - работеща; с. Кладенец с МПСОВ/2008 

г. /невъведена в експлоатация/; с. Малък Извор с МПСОВ/2007 г. /невъведена в експлоатация/; с. Долно 

Черковище с МПСОВ/2007 г. /невъведена в експлоатация/; с. Лясковец с МПСОВ/2009 г. /невъведена 

в експлоатация/; с. Маджари с МПСОВ/2008 г. /недоизградена и невъведена в експлоатация/; с. Кралево 

с МПОСВ/2008 г. - работеща. 
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 подем 2 – Долно поле – помпена станция с 2 бр. работни помпи с мощност 90 

КВт. В експлоатация от 1999 г.; 

 подем 3 – 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 г.; 

 ПС „Ж. Бряг“ – 2 бр. помпи с мощност 7 КВт, в експлоатация от 2007 г. 

Питейните резервоари са в сравнително добро състояние. Масово се нуждаят от 

подмяна на системата вход-изход крановите стопанства. Съществуват неработещи 

спирателни кранове, които са силно корозирали и има компрометирани елементи от 

сухите камери. 

Шахтовите кладенци са в сравнително добро състояние. За помпените станции в 

селата Долно поле 1 и 2, Силен и Жълти бряг е необходима частична рехабилитация 

и подмяна на крановите стопанства. 

Таблица 34. Водопровод на селата Силен – Лясковец – Кладенец; Кралево – 

Гледка – Стамболово – Царева поляна – Балкан и от НВ Маджари – водоем с. 

Рабово 

№  МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ДЪЛЖИНА 

В МЕТРИ 

Ф-

ТРЪБИ 

ВИД НА 

ТРЪБИТЕ 

11. Напорен водопровод БПС 10 и 11 до  
 

1360 Ф377/5 стоманени тръби 

22. ПС II подем - НР( Маджари) 200 куб.   5420 ф219 стоманени тръби 

33. НР(Маджари) - ПС Силен    1400 ф219 стоманени тръби 

44. ПС Силен - Водоем Стамболово 500 куб.   14160 ф219 стоманени тръби 

55. Водоем Стамболово - НР(Ц.поляна)   3020 ф110 ПЕВП 

66. НР(Ц.поляна) - Ц.поляна    1880 ф80 ПЕВП 

77. Ц.поляна - Балкан   2630 ф75 ПЕВП 

88. ПС II подем  до НР (Долно черковище)   2360 ф108 стоманени тръби 

99. РШ (Долно поле) - Водоем Долно поле   300 ф100 стоманени тръби 

110 РШ (Войводенец) - Водоем Войводенец   60 ф100 стоманени тръби 

111 НР(Маджари) - РШ Пчелари   3720 ф108 стоманени тръби 

112 РШ (Пчелари) - РШ Голобрадово   1820 ф108 стоманени тръби 

113 РШ Голобрадово - Водоем Голобрадово   30 ф89 стоманени тръби 

114 Рш Голобрадово – Водоем Рабово 
 

1880 ф108 стоманени тръби 

115 ПС Силен - РШ Воденци 
 

2684 ф110 ПЕВП 

116 РШ Воденци - Водоем Воденци 
 

250 ф90 ПЕВП 

117 РШ Воденци - Водоем Пътниково 
 

3000 ф90 ПЕВП 

118 РШ Силен - Водоем Силен 
 

60 ф50 ПЕВП 

119 РШ Лясковец - Водоем Лясковец 
 

100 ф63 ПЕВП 

220 РШ Зимовина - Водоем Зимовина 
 

2290 ф83 стоманени тръби 

221 РШ Кладенец- Водоем Кладенец   2376  ф83 стоманени тръби 

222 РШ Гледка - Водоем Гледка   92 ф110 РЕ-100 

223 Водоем Гледка - РШ  за Кралево   2267 ф110 РЕ-100 

224 От РШ Кралево  - с. Гледка   467 ф90 РЕ-100 

225 РШ Кралево - водоем Кралево   1422 ф90 РЕ-100 

226 РШ Стамболово - Водоем Стамболово   30 ф219 стоманени    

  Всичко в метри:   55078     

Източник: Община Стамболово 
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Довеждащият водопровод се намира в сравнително добро състояние. В селата 

Стамболово, Гледка и Зимовина водопроводните тръби са етернитови, амортизирани, 

физисни и морално остарели. Очаква се да бъдат подменени около 20 км.  

Подадената вода за 2014 г. е 216 710 куб. м, а са фактурирани 129 896 куб. м води, за 

2015 г. са съответно 171 970 куб.м, а фактурираните количества са 142 774 куб.м, за 

2016 г. са съответно 217 400 куб.м, а фактурираните количества са 151 864 

куб.м. Пресмята се, че загубите от аварии, кражби, течове и други възлизат на около 

30%. Средно месечният брой на авариите възлиза на 6, като се наблюдава увеличение 

поради амортизиране на водопреносната система. Съществуващата водоснабдителна 

мрежа е претърпяла до момента само частична реконструкция.  

Провежда се непрекъснат мониторинг на питейната вода, като за целта ВиК 

Стамболово има сключен договор с РЗИ Хасково. За 2016 година са взети 53 броя 

проби, а 48 от тях отговарят на изискванията. 

Таблица  35. Напорни тръбопроводи в метри по населени места 

№ Населено място метри № Населено място метри 

1. Кладенец  5050 6. Силен - Силен  1130 

2. Стамболово  3020 7. Силен - Лясковец 3000 

3. Царева поляна –Царева поляна 1880 8. Лясковец - Кладенец  4980 

4. Царева поляна – Балкан 2630  Общо: 23040 

5. Маджари - Силен  1350    

Източник: Община Стамболово 

Резервоарите също се нуждаят от по-добра текуща поддръжка – борба с външната 

корозия по тръби и арматури, подмяна на стари СК, тръби, парапети, стълби. 

Единственото третиране е обеззаразяването на водата чрез хлориране. 

Природният състав на водите варира в широки граници по отношение на твърдост, 

флуорен и йоден дефицит, което обуславя необходимостта от постоянство в 

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.  

Канализационната мрежа е с обща дължина 165 601,00 л. м, от тях 92 213,20 л. м са 

изградени през последните години (Вж. Табл. № 36). Канализацията е обхванала 

57,18% от населението, в останалите случаи се използват все още септични ями и 

попивни кладенци.  

Все още отпадните води не се пречистват поради невлизане в експлоатация на 

пречиствателните станции, което създава опасности от замърсяване на околната 

среда. Необходимо е в бъдеще да се обърне по-сериозно внимание на отпадните води, 

като се доизгради канализационната мрежа, както и се приведат в изправност 

пречиствателните станции.  

Въпреки посочените по-горе проблеми ВиК инфраструктурата е добре развита  за 

такава малка община, каквато е Стамболово. Тя има водопровод в сравнително добро 

състояние, повече от половината от канализацията е изградена и има 7 пречиствателни 

станции.  
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Таблица № 36. Канализационна мрежа на община Стамболово 

№по 

ред Населено място 

линейни 

метри 

(общо)  

линейни 

метри 

(изградени)  ПСОВ 

% на 

обхванатото с 

канализация 

население   

1 Стамболово 17389,00 8753,20   50,51 

2 Жълти бряг 15170,00 8503,00   56,05 

3 Царева Поляна 18858,00 11579,00   61,4 

4 Балкан 1860,00 354,00   19,05 

5 Гледка 6537,00 2339,00   35,78 

6 Долно Ботево 10485,00 3334,00   31,8 

7 Тънково 11975,00 9095,00   75,95 

8 Светослав 4480,00 1760,00   39,29 

9 Силен 4660,00 1628,00   36,5 

10 Голям извор 7908,00 2722,00   34,42 

11 Долно поле 3865,00 1083,00   28,02 

12 Войводенец 3067,00 1180,00   38,46 

13 Воденци 3760,00 880,00   23,42 

14 Рабово 3248,00 1233,00   37,97 

15 Голобрадово 3825,00 1063,00   27,78 

16 Пчелари 4200,00 1144,00   27,23 

17 Бял кладенец 6193,00 1543,00   24,92 

18 Пътниково 1920,00 578,00   30,12 

19 Малък извор 5763,00 5763,00 да 100 

20 Маджари 2306,00 2306,00 да 100 

21 Кралево 3854,00 3854,00 да 100 

22 Лясковец 6202,00 6202,00 да 100 

23 Долно Черковище 5286,00 5286,00 да 100 

24 Кладенец 3212,00 3212,00 да 100 

25 Зимовина 4625,00 3172,00 да 68,58 

26 Поповец 4953,00 3647,00 да 73,64 

  Всичко в метри: 165 601,00 92 213,20   57,18 

Източник: Община Стамболово 

Осигурена е вода за селскостопански нужди в 10 от селата на община Стамболово. В 

4 от тях водоподаването е от „Стамболово” ЕООД и в 6 от „Напоителни системи” 

Хасково.  

На територията на с. Долно Ботево има два минерални извора. Има и други, които не 

са проучени и не се познават.  

Изводи и препоръки: 

 Съществуващата водоснабдителна мрежа е остаряла, амортизирана и 

води до значителни загуби, както и до влошаване качеството на водата, 

поради тези причини спешно се нуждае от подмяна и реконструкция.   
 

 Рехабилитирани са няколко линейни водопреносни обекта, както и други 

свързани с водоподаването, но това не е достатъчно.  
 

 Липсва съвременна система за пречистване на питейните води, което 

застрашава качествата на подаваната на вода за пиене, особено при 

обилни валежи. Частично се изгражда нова система за пречистване на 
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отпадните води, но опасността от замърсяване на водоизточниците не 

е отстранена напълно.  
 

 В различните населени места на община Стамболово успоредно с 

изграждането на канализацията са изградени и седем пречиствателни 

станции, които на този етап са незадоволителни като брой. Освен това 

една част от тях не са пуснати в експлоатация, което усложнява 

екологичната обстановка. Изградената в някои населени места 

канализационната мрежа не е свързана с пречиствателни станции. 

Необходимо е изграждането на нови пречиствателни станции за 

отпадни и питейни води, както и оптимизиране работата на вече 

изградените.  
 

 Регистрира се необходимост от цялостно доизграждане на 

канализационните системи по населени места, затова е необходимо: 

извършване на цялостна/частична реконструкция на водопроводните 

мрежи, както и доизграждане на канализацията на населените места 

на територията.   
 

 Необходимите инвестиционни интервенции могат да се извършат по 

мерки от ПРСР, ПУДООС и други инвестиционни програми, 

финансирани от държавния бюджет или от ВиК Хасково. 
 

 Поливните инсталации на територията имат нужда от доизграждане 

и обновяване, за да се осигурят максимално добри условия за развитие на 

растениевъдството в общината. 
 

 Взетите мерки ще спомогнат за опазване чистотата на един от 

екологично чистите райони в България, което ще окаже благоприятно 

влияние за бъдещото развитие на туризма на територията. 

 

14.  Енергийна мрежа и енергийни системи 

Енергийната мрежа на територията на община Стамболово е собственост на „ЕВН 

България  Електроразпределение” АД. Дружеството  извършва  планови, текущи и 

аварийни ремонтни дейности  на електропреносната мрежа.  

Изградената общинска електромрежа е сравнително добра – 20 и 110   kv.  

Електромрежата в община Стамболово има дължина 163 957,63 линейни метри. 

Състоянието ѝ е такова, че може да поема бъдещо увеличение на товарите и 

съответното електропотребление.  

Всички селища на територията на община Стамболово са електрифицирани. 

Смущенията в захранването с електроенергия са редки, причинени са най-често от 

аварии, възникнали в резултат на природни явления, а в редки случаи от амортизирана 

мрежа. На места е проблем качеството на подаваната енергия, което налага 

изграждането на нови трафопостове и стабилизиране на напрежението. Най-често се 

налагат ремонти на мрежата НН в селата.  

Захранването с ел. енергия се извършва от: 

 Пост станция (ПСт) Славяни; 

 Пост станция (ПСт) Хасково – 3 (Димитър Канев); 



       

Актуализиран Общински план за развитие на община Стамболово 

2014–2020 г.    

64 
 

 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 възлизат на 49 бр. (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 ЕВН на територията на 

Община Стамболово, са:  

Таблица № 37. Брой клиенти Община Стамболово (КЕЦ Хасково) към 2016 г. 

Тип консуматор Брой абонати 

- битови нужди 1403 

- стопански цели 181 

Общо: 1 584 
Източник: ЕВН Хасково 

 

Таблица № 38. Брой клиенти Община Стамболово (КЕЦ Харманли) към 2016 г. 

Тип консуматор Брой абонати 

- битови нужди 2200 

- стопански цели 189 

Общо: 2 409 

Източник: ЕВН Хасково 

Очаква се през програмния период от ЕВН да бъдат изградени 10 км нови линии, 5 от 

КЕЦ – Хасково и 5 км от КЕЦ – Харманли. 

В общината са изградени 8 фотоволтаични централи, в Таблица № 39 са посочени по 

населени места. 

Таблица № 39. 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 „Биопауърсолар“ ЕООД 

8. Маджари 4345 „ФЕЦ „Маджари 2“ ООД 

Източник: Община Стамболово 
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На база на събраната информация се отчита необходимост от подобряване 

състоянието на енергийната инфраструктура с цел повишаване на качеството на 

електрозахранване и намаляване на технологичните загуби, посредством подмяна на 

кабелните линии с изтичащ срок на експлоатация, подмяна на въздушните кабелни 

линии с подземни такива, изграждане на автоматизирани възлови станции. 

Изградената електропроводна и електроразпределителна мрежа осигурява достатъчно 

сигурност и оперативност в захранването на населените места от територията на 

общината. Мрежите с ниско напрежение се нуждаят от ремонт и модернизация. 

Уличното осветление в населените места е лошо и е под средното ниво за страната. 

Изградеността на трафопостовете може да се счита за задоволителна. Същите се 

нуждаят от текущ ремонт на АС и ел. част. Мощността на трафопостовете е средно 

160 kW.   

 

Изводи и препоръки: 

 Енергийните мрежи и системи на територията на община Стамболово 

са в сравнително добро състояние. 

 Тяхното доизграждане и обновяване се извършва текущо от ЕВН. 

 Осигурено е цялостно покритие на територията на общината. 

 Необходимо е в някои конкретни населени места ЕВН да стабилизира 

напрежението. 

 Не са идентифицирани конкретни проблеми, които следва да са обект 

на последващи действия от страна на общинските власти. 

 

 

15.  Телекомуникационна и съобщителна мрежа 

Постигната е цялостна телефонизация на населените места и са осигурени добри 

комуникационни връзки – мобилно покритие, телефонни връзки, приемане на радио, 

телевизионни сигнали, интернет и др.     

Изграден е широколентов интернет, който ще се разширява в бъдеще до всяко 

населено място. В останалите населени места има въздушна и UTR кабелна връзка.   

През 2016 г. частните домакинства с достъп до интернет наброяват 953 домакинства, 

което прави  44% от домакинствата на община Стамболово.  През последните 5 

години броят на интернет потребителите се е увеличил 2 пъти.  

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; 

 Интернет зала – с. Стамболово. 
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Доставчици на интернет са: 

 ВИВАКОМ; 

 МТЕЛ; 

 ТЕЛЕНОР; 

 БУЛСАТКОМ; 

 КЕЙБЪЛ НЕТ. 

Широколентовият Интернет е изграден до с. Жълти бряг и до с. Стамболово, но все 

още не е пуснат в експлоатация. Покриването на цялата общинска територия и 

неговото използване ще осигури отлични условия за работа в Интернет.  

 

 

16.  Сметосъбиране и сметоизвозване 

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.   

През периода 2010–2016 г. битовите отпадъци варират в границите между 204 и 180 

кг./жител/година (Таблица № 40). Най-много битови отпадъци са генерирани през 

2011 г.   

Таблица № 40. Генерирани битови отпадъци 

Година Количество 

битови 

отпадъци - тон 

Население общо 

жители на 

общината 

Норма на 

натрупване5 

2010 1213.16 6049 200 

2011 1208.74 5934 204 

2012 1157.62 5930 195 

2013 1167.03 5856 199 

2014 1158.94 5922 196 

2015 1132.94 5821 195 

2016 1042.72 5805 180 

Източник: Община Стамболово 

 

Сметопочистването и сметоизвозването на отпадъците, събирани от територията на 

община Стамболово, се извършва като дейност от самата община. Всички събрани 

отпадъци се извозват до Регионалното сметище за неопасни отпадъци, намиращо се в 

гр. Харманли. В общината е забранено изоставянето, нерегламентираното изхвърляне, 

изгарянето или прилагането на друга форма на неконтролирано обезвреждане на 

отпадъците.  

Уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените 

места, предназначени за обществено ползване, се почистват редовно.  

                                                           

5 "Норма на натрупване" (НН), средното годишно количество образувани битови отпадъци, които се 

падат на един жител от дадена административна единица. 
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За събиране на ТБО се използва контейнерна система със стационарни съдове тип 

„Бобър“, които се поставят на определени места, от където се обслужват от 

специализирания автомобил на общината.  

В момента на територията на общината са поставени 379 броя контейнери. Общият 

обем на поставените съдове е 416 900 (1 100 л има един контейнер) литра, което се 

равнява на 71,781 литра на жител. В това отношение община Стамболово има висок 

показател – на второ място в областта в сравнение с община Харманли (24,68 л./ж.), 

община Свиленград (35,13 л./ж.), община Симеоновград (65,78 л./ж.), община 

Любимец (49,31 л./ж.) и община Маджарово (72,95 л./ж.). 

Отпадъците от контейнерите се събират от специализирания автомобил на общината. 

Сметосъбирачът е марка Мерцедес 2524 Л с рег. № Х 3273 КА, дата на производство 

26.03.1996 г. Честотата на сметосъбиране и сметоизвозване е четири пъти месечно на 

тип „Бобър“ и ежедневно на кошчетата за смет. Измиване и дезинфекция на съдовете, 

както и на площадките около тях, се извършва веднъж месечно. Метенето на 

територии за обществено ползване (главните улици на селата в общината) се 

извършва два пъти годишно. Миенето на територии за обществено ползване 

(главните улици на селата в общината) се извършва един път годишно.  

Специализираният автомобил се обслужва от един шофьор и трима сметосъбирачи.  

Контролът по изпълнение на Заповедта се извършва от ресорния заместник кмет, 

Директора на Дирекция ХДИП, кметовете на населените места и младшия експерт 

„Екология и земеделие“.  

В момента на територията на общината са поставени 379 броя контейнери, които са в 

сравнително добро състояние. На практика техният брой е по-голям, но голяма част 

от тях са физически и морално остарели и е необходима подмяна на амортизираните 

контейнери. Големият процент литраж се налага, тъй като голяма част от населението, 

работещо в чужбина, се връща през лятото и населението на територията отбелязва 

сериозно нарастване.  

Дългогодишното използване на съдовете тип „Бобър“ води до тяхното износване и 

лошо състояние, което е резултат главно от смесването на различните видове 

отпадъци и най-вече от изхвърлянето на пепел от домакинствата, която изгаря 

уплътненията и уврежда самите контейнери. Смесването на битовите със 

строителните отпадъци също поврежда контейнерите и повдигащото устройство на 

автомобила.  

При бъдещите ползвания на новозакупените контейнери е необходимо на 10–15 къщи 

да се поставя един специализиран контейнер, който да се използва само за изхвърляне 

на пепел.  

Броят на съдовете за събиране на твърдите битови отпадъци по населени места е 

даден в следващите две таблици, които показват броя на закупените през 2005 г. и 

броя на използваните към момента контейнери, които се намират в сравнително 

добро състояние.  
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Таблица № 41. Съдове за събиране на отпадъци преди и след инвентаризацията 

Населено място 
Брой 

контейнери  

 
Населено място 

Брой 

контейнери  

 с. Балкан 19   с. Балкан 8 

с. Бял кладенец 13  с. Бял кладенец 10 

с. Воденци 8  с. Воденци 8 

с. Войводенец 7  с. Войводенец 5 

с. Гледка 22  с. Гледка 20 

с. Голобрадово 9  с. Голобрадово 8 

с. Голям извор 17  с. Голям извор 10 

с. Долно Ботево 22  с. Долно Ботево 21 

с. Долно поле 10  с. Долно поле 9 

с. Долно Черковище 26  с. Долно Черковище 23 

с. Жълти бряг 43  с. Жълти бряг 17 

с. Зимовина 20  с. Зимовина 16 

с. Кладенец 8  с. Кладенец 5 

с. Кралево 14  с. Кралево 11 

с. Лясковец 19  с. Лясковец 19 

с. Маджари 18  с. Маджари 11 

с. Малък извор 17  с. Малък извор 9 

с. Поповец 20  с. Поповец 15 

с. Пчелари 31  с. Пчелари 15 

с. Пътниково 5  с. Пътниково 5 

с. Рабово 18  с. Рабово 16 

с. Светослав 16  с. Светослав 8 

с. Силен 25  с. Силен 20 

с. Стамболово 72  с. Стамболово 53 

с. Тънково 21  с. Тънково 16 

с. Царева поляна 28  с. Царева поляна 21 

  528    379 

Източник: Община Стамболово 

Необходимо е закупуването на още 500 нови контейнера, които да обновят изцяло 

контейнерите по населени места. 

Наложително е още закупуването на втори специализиран автомобил, защото 

съществуващият е стар и често пъти се поврежда, което затруднява извозването на 

отпадъците в общината. 

На основание на чл. 196, ал. 1 във връзка с ал. 5 от действащия тогава Закон за 

управление на отпадъците, през 2010 г. се създава Регионално сдружение за 

управление на отпадъците, което управлява Регионалното депо за неопасни отпадъци 

– Харманли. Регионалното сдружение за управление на отпадъците (РСУО) – 

Харманли е едно от 55 изградените на територията на страната. В него се включват 

общините: Харманли, Симеоновград, Маджарово, Тополовград, Стамболово и 

Свиленград с представители кметовете на тези общини. Избрано е ръководство на 

РСУО и са сформирани работни групи. За периода 2015–2019 г. за председател на 

сдружението е избран Георги Манолов, кмет на община Свиленград. 

Регионалното сдружение на общините се създава с цел осигуряване на условия за 

ефективното третиране на отпадъците, както и за изпълнение на задълженията на 

кметовете на общините, регламентирани в Закона за управление на отпадъците. Тази 

нова структура дава възможност на общините да получат финансиране на проекти в 

областта на управлението на отпадъците от европейските фондове, от държавния 
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бюджет, от предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда 

към Министерството на околната среда и водите или от други  източници. 

Дейностите по изпълнението на правилно сортиране на отпадъците се изпълняват от 

Общинско дружество „Екоресурс – Харманли” ЕООД. То е създадено с решение 

650/17.02.2015 г. на Общински съвет Харманли с предмет на дейност изкупуване, 

събиране, сортиране, третиране, използване и продажба на всички видове отпадъци 

от опаковки, отпадъци от системите за разделно събиране с контейнерите, от 

количествата отпадъци, отделени от сепарирането на смесени битови отпадъци на 

регионално депо Харманли, представлявано от управител Даниела Борисова. 

Едноличният собственик на капитала на дружеството е Община Харманли, съгласно 

решението на Общински съвет Харманли. 

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;  

 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.   

 

17.  Екологична характеристика 

Екологичните условия на община Стамболово се формират от взаимодействието и 

взаимното влияние на определени природни и антропогенни фактори.6 

Основните антропогенни фактори, които оказват влияние върху качествата на 

околната среда на общината, са: промишлеността, транспортът, битът, употребата на 

изкуствени торове и пестициди в селското стопанство. Тези фактори влияят върху 

състоянието на атмосферния въздух, водите и почвите. 

Община Стамболово се характеризира с добро качество на околната среда, което се 

определя от липсата на крупни промишлени замърсители, земеделие, основаващо се 

на традиционни екологосъобразни методи, както и на благоприятни климатични 

условия. 

 

 

 

                                                           

6 При анализа на компонентите на околната среда са използвани  данни от Национална стратегия за 

опазване на околната среда на МОСВ и данни на НСИ. 



       

Актуализиран Общински план за развитие на община Стамболово 

2014–2020 г.    

70 
 

17.1.  КАЧЕСТВО НА ВОДИТЕ   

Речният басейн се определя като основна единица за съвместно управление на 

повърхностни и подземни води от държавните и общинските структури по количество 

и качество за постигане на устойчиво водоползване и опазване на водите и водните 

екосистеми. 

Общинските планови и стратегически документи залагат спазването на принципа на 

солидарността и обществения интерес чрез осигуряване на сътрудничество на всички 

нива на управление: държавна администрация, общинска администрация, 

водоползватели и екологични организации. 

В стратегическата документация е залегнало основното разбиране, че „замърсителят 

плаща“, въведени са и други икономически регулатори за екологосъобразното 

използване и опазването на водите. 

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 ВиК Хасково и 

частично от – „Стамболово” ЕООД7, Басейнова дирекция – Пловдив, Регионалната 

здравна инспекция (РЗИ) и др. Производственият и санитарен контрол по химичните, 

микробиологичните и радиологичните показатели на питейните води се извършват от 

ВиК Хасково. 

На територията на с. Долно Ботево има два минерални извора. Има и други, които не 

са проучени и не се познават. 

Контролът върху качеството на водите се осъществява от РИОСВ – Хасково и РЗИ  – 

Хасково.   

Природният състав на водите варира в широки граници по отношение на твърдост, 

флуорен и йоден дефицит, което обуславя необходимостта от постоянство в 

провежданите профилактични мероприятия. Незначителни са отклоненията в 

показателите амоняк, нитрати, 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.  

Сравнително малко е наличната информация за съдържание на пестициди в 

повърхностните и подземните води. Липсва и готовност за текущо анализиране на 

замърсяванията. Специализираните институции като: НЦХМЕХ, Изпълнителната 

агенция по околна среда,  Регионалните здравни инспекции в страната (РЗИ) и 

Централната лаборатория за контрол на пестициди, нитрати, тежки метали и торове 

към Националната служба за растителна защита не следят текущо качеството на 

водите, а се отзовават при възникнал проблем. В подобни случаи се увеличава рискът 

от нерегистрирани огнища на замърсяване поради некомпетентността на местното 

население, слабото познаване на нормативната уредба и процедурите за контрол над 

качеството на околната среда. Проблемът е изключително важен поради способността 

на редица пестициди да персистират с години в околната среда. Върнатите земи, 

                                                           

7  Предстои подписване на договора и разделението на дейностите по поддръжката на 

водоснабдителната и канализационната система. 



       

Актуализиран Общински план за развитие на община Стамболово 

2014–2020 г.    

71 
 

влизащи в санитарно-охранителните зони на питейните водоизточници, и 

неправилното използване на пестицидните препарати създават реална опасност за 

бъдещо замърсяване на водните басейни. 

 

17.2.  ЧИСТОТА НА ПОЧВИТЕ 

Липсват актуални данни за чистотата на почвата в община Стамболово. Поради 

липсата на сериозни замърсители се смята, че почвата, както и водите, има висока 

степен на чистота. За нейното опазване важно значение имат Законът за опазване 

почвата от замърсяване и Законът 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 МЗХ. 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). 

През последните години едни свлачища са стабилизирани, но са се появили нови. 

В следващата таблица са обозначени свлачищата, които са регистрирани в общината:   

Таблица 42. Свлачища в община Стамболово 

Местонахождение на 

свлачището 

Площ Предприети 

мерки за 

защита 

с. Лясковец, „Бунарджика“ 25 дка няма 

с. Долно Черковище, „До село“ 100 дка няма 

с. Воденци, „Домбелек“ 20 дка няма 

Източник: Община Стамболово 

Необходимо е общината да вземе необходимите мерки за стабилизиране и на тези 

свлачища. Освен това местното ръководство трябва да обърне сериозно внимание на 

борбата с ерозиралите почви, да се планират и осъществят поредица от действия, 

осигуряващи превенция от наводненията, създаващи проблеми на местното население 

и нарушаващи почвения слой.  
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17.3.  СЪСТОЯНИЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

От 1996 г. в страната е в сила Закон за чистотата на атмосферния въздух, който дава 

основната законова регламентация на дейностите по опазване чистотата на въздуха. В 

действащото към момента национално законодателство напълно е адаптирана новата 

Директива за изгаряне на неопасни отпадъци, както и Директиви 70/220/ЕЕС, 

72/306/ЕЕС, 88/77/ЕЕС и 77/413/ЕЕС относно изискванията към МПС и Директиви 

84/360/ЕЕС, 88/609/ЕЕС, 89/369/ЕЕС и 94/67/ЕС относно нормирането на емисии от 

определени производствени дейности.  

Целта на закона е да се защити здравето на хората и на тяхното потомство, животните 

и растенията, техните съобщества и местообитания, природните и културните 

ценности от вредни въздействия, както и да се предотврати настъпването на опасности 

и щети за обществото при изменение в качеството на атмосферния въздух в резултат 

на различни антропогенните дейности. 

Една от най-популярните екологични теми днес е увеличаването на количеството 

вредни газове в атмосферата и парниковия ефект. Такива са парниковите газове като 

въглеродният диоксид (CO2), метанът (CH4), азотният оксид (N2O), известен още като 

смехотворен газ, и други. Те до голяма степен са продукт на индустриалната дейност 

на човека, каквато на практика липсва на територията на общината. 

Друга важна предпоставка за замърсяването на въздуха е неговата запрашеност. Тя 

се получава в резултат от изгарянето на изкопаемите горива (въглища и нефт) и влияе 

пряко върху достъпа на слънчева светлина. Твърдите прахови частици, останали във 

въздуха при изгарянето на горивата, пречат на слънчевата радиация да достига до 

Земята, където е нужна за редица жизнени процеси. Такова замърсяване има основно 

през зимата в резултат на използването на твърдо гориво в бита, което е сериозен 

проблем за общината. Затова през зимата въздухът е значително по-замърсен. От 

изгарянето на горива в битовия сектор се емитират близо 70% от цялото количество 

полиароматни въглеводороди. Ниската гъстота на населението на територията и 

малкият брой домакинства не позволяват да се достигне висока степен на 

запрашеност. 

Селското стопанство е основен източник на амоняк с около 50% от цялото количество.   

Регионът на РИОСВ Хасково се обслужва от Мобилна автоматична станция за 

наблюдение качеството на атмосферния въздух към Регионална лаборатория Стара 

Загора. Тя измерва емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

обекти с неподвижни източници – обезпечава мониторинговата и контролната 

дейност в региона на РИОСВ – Хасково, в т.ч. и на община Стамболово. Към РИОСВ 

Хасково съществува РЛ, която извършва изпитване на: Атмосферен въздух емисии, 

Атмосферен въздух, Отпадъчни газове емисии, Отпадъчна вода, Повърхностни води, 

Подземни води, Питейни води, Почви.  

В община Стамболово поради липса на големи промишлени замърсители няма 

постоянен пункт за мониторинг и замърсеността не се следи редовно, тъй като се 

смята, че чистотата на въздуха е по-добра от тази в региона. 

Най-големи антропогенни източници на ЛОС са пътният транспорт – от бензиновите 

двигатели на МПС – 40%, индустрията с около 35% и изгарянето на горивата от 

битовия сектор. На пътния транспорт се дължат 38% от азотните оксиди. Индустрията 

и автомобилния транспорт са основните източници на олово.  
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В района на община Стамболово не съществуват и индикации за възникнали 

инциденти, не са постъпили в специализираните органи жалби или сигнали през 

последните 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.   

17.4. БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 

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

които се отличават със специфичния си планински пейзаж, който се характеризира 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.   
 

Установените 1 950 вида растения 122 са 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 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 (Международен съюз за защита на природата). 
 

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, 

12 в категорията „уязвим“, 11 вида в категорията „полузастрашен”. 

 

Флора 
 

Голяма част от богатото биологично разнообразие се намира на територията на 

община Стамболово, която е разположена в Източните Родопи и отговаря на 

характеристиката на целия регион.   
 

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. 
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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 покрит почти изцяло от гори от келяв 

габър (Carpinus orientalis), 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 песъчливо-каменисто, като бреговете 

му са обрасли с върби (Salix) и храсталаци, а на места се срещат галерии от черна елша 

(Alnus glutinosa). На места се намират 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.   

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. 

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 и екологичните организации.   

Фауна 
 

Разнообразните естествени местообитания в Източните Родопи и по-конкретно в 

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

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

широколистните гори, край 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 малкият гребенест тритон, който е широко 

разпространен в Европа, в Източните Родопи се среща и южният гребенест тритон 

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

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 

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). Интересен 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). 
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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 и др. 

 

 

17.5.  ЗАЩИТЕНИ МЕСТНОСТИ И ТЕРИТОРИИ8 

В община Стамболово има отлични природни дадености, разнообразен ландшафт и 

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

територии: 

 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 „Родопи Източни“; 

 ЗЗ „Мост Арда”; 

 Защитена местност „Находище на тракийски клин” в землището на село 

Воденци. 

 

Изводи и препоръки: 

 Територията на община Стамболово се характеризира с атрактивно 

разположение и прекрасна природна среда и природни забележителности.   
 

 Въпреки наличния потенциал от богато биоразнообразие и екологични 

обекти, еко туризмът е все още слабо развит.  

Като единични обекти природните забележителности имат съществено 

значение за местната икономика, ако бъдат развити и валоризирани чрез 

включването им в комплексни туристически маршрути и екопътеки.    
 

 

 

                                                           

8 Вж. Приложение 2. 
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18. СОЦИАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

18.1. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

От 2012 г. социалните услуги в община Стамболово се увеличават рязко, обхващайки 

децата, възрастните с увреждания, социално слабите чрез домашния патронаж и др. В 

съответствие с националната политика през последните няколко години общинската 

администрация е реализирала редица успешни инициативи и проекти със социална 

насоченост, свързани с предоставяне на различни услуги в общността за деца, за 

възрастни хора и за лица с увреждания. За предоставяне на новите услуги по различни 

проекти община Стамболово работи в партньорство с „Агенция социално 

подпомагане“. На територията се намират 244 броя хора с увреждания, които се 

подпомагат от Дирекция „Социално подпомагане“ – Харманли. 

Реализираните  през последните години проекти са следните: 

 Домашен социален патронаж, който е с капацитет 50 броя, заети към 

момента са всичките 50 броя, който обслужва хората в пенсионна възраст, 

живеещи на територията на община Стамболово.  

  Център за обществена подкрепа9, който е с капацитет 20 бр. заети места и 

обслужва населението на община Стамболово. 

 Личен асистент по НП „АХУ“ – обслужват се 3 лица от община Стамболово. 

Броят на подпомогнатите лица през 2016 г. по нормативни основания са следните: 

 Подпомагани лица с еднократни помощи по ППЗСП – 1 бр.; 

 Подпомагани лица с месечни помощи по ППЗСП – 60 бр.;  

 Подпомагани лица с месечни помощи по ППЗСПД –  810 бр.; 

 Подпомагани лица с целеви помощи за отопление – 343 бр.; 

 Подпомагани лица с интеграционни добавки по ЗИХУ – 289 бр.; 

 Раздадени безплатни винетни стикери на лица с увреждания – 101 бр.; 

 Подадени молби от лица желаещи да ползват социални услуги – 1 бр.; 

 Лица подпомогнати с медицински изделия и помощни средства и/или 

приспособления –  134 бр.                                                                                                                                                                                                                                           

От 13.06.2016 г. до 12.03.2018 г. се реализира проектът „Насърчаване на социалното 

включване за независим живот в община Стамболово“,  който се финансира  от 

ОПРЧР 2014–2020 г., процедура BG05M9OP001-2.002 – „Независим живот”. 

Основната цел на проекта е подобряване на качеството на живот и на достъпа до 

услуги за  социално включване на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност 

за самообслужване. До момента са постигнати и предстои да бъдат постигнати 

следните резултати: 

 Извършен текущ ремонт на помещенията, в които се помещава Центърът за 

                                                           
9 Център за обществена подкрепа за деца и семейства – функционира от 2012 г. и се намира в с. 

Стамболово. ЦОП 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.   
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почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в 

домашна среда. Обновена е сградата, в която освен интегрирани услуги, 

потребителите, а и техните лични асистенти и лица от близкия семеен кръг, 

могат да се срещнат и да създадат или поддържат социални контакти; 

 Оборудвани и обзаведени са помещения, създадени са условия за провеждане 

на рехабилитация, психологическа помощ, медицински грижи и социална 

подкрепа на потребителите на интегрираните услуги. Доставени са компютър, 

мултифункционално устройство и уреди за рехабилитация (бягаща пътека, 

велоергометър, степер, кушетка за масаж и рехабилитация), оборудван е 

медицински кабинет и др.; 

 Закупено е специализирано транспортно средство за превоз на хора с 

увреждания. То е оборудвано с електро-хидравлична рампа за качване на 

инвалидни колички. Осигурена е възможност за транспортиране на 

потребителите до Центъра или до лечебното заведение при необходимост и за 

посещения на специалистите от Центъра по домовете на хората с увреждания; 

 Назначени са: медицински специалист, социален работник, психолог, 

рехабилитатор и шофьор на автомобила; 

 Извършен е подбор на потребителите чрез индивидуална социална оценка и 

сключени договори за ползване на социални услуги с минимум 71 лица. 

Извършен е подбор на персонал за предоставяне на услугите  „Личен асистент” 

и „Домашен помощник” в домашна среда и са сключени трудови договори; 

 Проведено е обучение от обучителна организация на предоставящите услуги в 

домашна среда, получени са Сертификати от обучените лица; 

 Осигурена е интегрирана услуга на територията на община Стамболово за 

социално включване на лицата от целевите групи. Осигурен е достъп до 

услугите чрез организиране на посещения в домовете от наетите специалисти, 

както и възможност за рехабилитация с наличните уреди в Центъра, 

осъществяване на социални контакти и психологическа подкрепа чрез 

транспортиране на потребителите от домовете им в Центъра за услуги; 

 Осигурена е услуга в дома от личен асистент за 46 лица с увреждания и от 

домашен помощник за 25 лица на 65 г., които нямат Решение от ТЕЛК, в 

зависимост от индивидуалните оценки на потребностите; 

 Подобрени са условията на живот на част от жителите на общината (лица с 

увреждания и самотни възрастни хора над 65 години), които за съжаление 

никак не са малко и обхватът на проекта не покрива всички нуждаещи се. 

Въпреки наличието на социална дейност, видовете и качеството на предлаганите 

социални услуги са ограничени и не отговарят напълно на местните потребности. 

Необходими са още повече усилия за разнообразяване на социалната грижа за хората 

от уязвимите групи и за подобряване на социалната среда на територията на общината. 

Особено недостатъчни са грижите за възрастни хора с крехко здраве, които се 

предоставят в много голяма степен неофициално от роднини. За тази група може да 

се очаква постепенно увеличение на разходите за дългосрочни грижи в следствие на 

вероятната потребност от повече услуги, осигуряващи здравни, културни и социални 

грижи.  
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На територията на общината не функционират клубове на пенсионера, които са важни 

за възрастното население, защото осигуряват възможности за контакти през 

свободното им време. Читалищата по места изпълняват в известна степен тези 

функции. Тези процеси позволяват да се съвместяват културни и социални функции, 

но за целта общината трябва да промени своята социална политика и да изгради 

система от местни структури, осигуряващи условия за комуникация и осмисляне на 

свободното време на възрастните хора.  

 

Изводи и препоръки: 

 На територията на община Стамболово има развити основни социални 

услуги, но липсва разнообразие на социалните услуги особено за 

възрастните хора, които са основната целева група. 

 Появяват се през последните години нови практики в социалната 

област, които осигуряват по-добри условия за хората с увреждания и 

повече грижи за достоен живот. 

 Все още има общински терени и сгради, които могат да бъдат 

използвани за предоставяне на социални услуги. 

 Липсва необходимият брой подготвени кадри в социалната сфера. 

 Липсват достатъчно финансови средства за подобряване и 

разнообразяване на съществуващите социални услуги.   

 В социалната сфера са активни само общините, а читалищата, НПО и 

бизнесът не се включват в предлагането на подобни услуги. Необходима 

е по-голяма активност от тяхна страна, за да се подобри качеството 

на социалните услуги на територията. 

 

18.2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

На територията на община Стамболово няма организирана болнична помощ. Същата 

се осигурява от Многопрофилната болница за активно лечение – Хасково. Здравното 

обслужване на населението се осъществява единствено от заведения на доболничната 

медицинска помощ. Територията е покрита от 3 лекарски и 4 зъболекарски практики, 

които осигуряват здравните услуги за населението. Медицинският персонал обслужва 

и училищата и детските градини. 

Амбулаториите за индивидуална практика за първична медицинска помощ са 

следните: 

 Д-р Онник Кеворкян с адрес с. Стамболово; 

 Д-р Петра Атанасова с адрес с. Стамболово; 

 Д-р Таня Колева с адрес с. Жълти бряг. 

От посочената информация става ясно, че голяма част от селата са непокрити, особено 

в периферната част. Нужни са още две лекарски практики, за да се осигури 

необходимата здравна помощ равномерно на всички населени места на общината, но 

липсват медицински кадри.  

Амбулаториите за индивидуална практика за първична дентална помощ са 

представени от: 
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 Д-р Елеонора Данчева-Цветкова с адрес с. Стамболово; 

 Д-р Ваня Димитрова с адрес с. Жълти бряг; 

 Д-р Латин Латунов с адрес с. Долно Ботево; 

 Д-р Хафизе Чилингир с адрес с. Пчелари. 

Сградният фонд е в задоволително състояние. Сградите, в които се намират 

лекарските и денталните практики са общинска собственост. Оборудването е 

осигурено от медицинските специалисти. 

Поради финансови проблеми беше затворен хоспис „Медикал Асистанс – 

Стамболово”, който обслужваше населението от общината и региона. Хосписът 

предоставяше следболнично лечение на възрастни хора с хронични заболявания, след 

прекаран инсулт, оперативни интервенции, терминални състояния,  денонощни 

медицински грижи и др. 

На територията на общината след закриването на съществуващата аптека нова не бе 

открита, въпреки положените усилия от страна на общинското ръководство.  

Централизирането на здравната помощ в големия град и осигуряването на лекарска 

грижа само в определени населени места на общината, затруднява особено много 

местното население. Най-заплашени са възрастните хора, които имат здравни 

проблеми и не могат да се грижат сами за себе си. Те трудно могат да си осигурят и 

пътуване до Хасково и до съответното здравно заведение. Поради влошен 

здравословен статус възрастните хора, когато е възможно, се преместват при децата 

си в друго населено място, което допълнително обезлюдява територията. 

 

Изводи и препоръки: 

 Застаряващото население и увеличаващите се потребности от здравни 

грижи поставят проблема за разширяване на мрежата от 

специализирани здравни услуги за нуждите на възрастните хора по 

населени места.  

 Броят на лекарските и стоматологични практики не покрива всички 

населени места, което ограничава достъпа до здравни услуги на голяма 

част от местното население.  

 Оборудването на здравните центрове е недостатъчно и остаряло.  

Повечето от тях не са в добро състояние. 

 В здравните служби се предоставят малък на брой медицински услуги за 

населението, което принуждава хората при всеки по-сериозен случай да 

пътуват до областния център.  

 На територията на общината липсва спешна медицинска помощ.  

 Липсват финансови ресурси за осъвременяване на здравната база. Броят 

на лекарите и зъболекарите е недостатъчен. 

 Проблем е липсата на аптека.   

 Уместно е предвиждането на възможности за финансиране на 

модернизацията на дентални и лекарски кабинети и закупуването на 

специализирано оборудване.  
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18.3. ОБРАЗОВАНИЕ 

Образованието на територията на община Стамболово е представено от обекти за 

предучилищно образование и от общообразователни училища. Общината разполага с 

добре развита мрежа от учебни заведения, с оптимална образователна структура, 

която на този етап удовлетворява потребностите от общо образование на местното 

население.  

Данните за образователния статус показват, че през периода 2001–2011 г. 

образователната структура на населението на 7 и повече години значително се 

подобрява, следвайки ясно изразената тенденция на увеличение на броя и дела на 

населението с висше и средно образование, при същевременното намаляване броя на 

хората с основно и по-ниско образование. Лицата, завършили средно образование, 

наброяват най-значителната част от населението на територията. Най-висок е делът 

на възрастовата група от 20–29 г. – близо 20% от всички лица със средно образование. 

Благоприятна е и тенденцията за намаляване на лицата с основно и по-ниско 

образование, отчетено между двете преброявания, особено на тези, които са в 

трудоспособна възраст. Неблагоприятен елемент в профила на образователната 

структура на територията е високият брой на лицата, които никога не са посещавали 

училище. 

Образователната система обхваща 4 учебни заведения, от които едно Средно училище 

(СУ) и 3 Основни училища (ОУ). Броят на паралелките през 2015/2016 г. е 32, а през 

2016/2017 г. – 30 броя. През последната учебна година се регистрира понижаване броя 

на паралелките и учениците. 

Сградният фонд на учебните заведения е в сравнително добро състояние. На 

територията на общината има 4 броя учебни заведения, които посочени по-долу: 

Таблица № 43. Вид и разположение на училищата в община Стамболово 

Наименование на училището Населено място 

Средно училище (СУ) „Св. Климент Охридски” Стамболово 

Общообразователно училище (ОУ) „Св. св. Кирил и Методий” Жълти бряг 

Общообразователно училище (ОУ) „Христо Ботев” Силен 

Общообразователно училище (ОУ) „Христо Ботев” Долно Ботево 

Източник: Община Стамболово 

Ремонтирани и санирани са две от училищата, това са: СУ „Св. Климент Охридски“, 

с. Стамболово, и ОУ „Хр. Ботев“, с. Силен. Направено е обновяване чрез внедряване 

на мерки за енергийна ефективност. Направени са ремонти на покривите, изградена е 

нова отоплителна и котелна инсталация, направена е топлоизолация, подменена е 

дограмата. 

Другите две училища – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Жълти бряг, и ОУ „Хр. 

Ботев“, с. Долно Ботево, не са ремонтирани. Предстои да се включат в нови проекти в 

максимално кратък срок.   

През годините при възникнал проблем е правен и текущ ремонт на училищните 

сгради, който да ги поддържа в добър вид и да осигурява нормални условия за 

протичане на учебния процес, но това не решава проблемите и необходимостта от 

саниране. 

Наблюдава се тенденция към намаление на средния брой на учениците, което е 

резултат от обезлюдяване на територията и застаряване на населението. Средно за 

общината се падат по 9,4 ученика на един учител. Въпреки намаляващия брой ученици 
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расте процентът на завършилите гимназия младежи, които продължават 

образованието си във висшите учебни заведения. Това говори за една устойчива 

тенденция в процеса на подобряване на  образователната подготовка на младите хора. 

Таблица № 44. Учащи по видове учебни институции 

Показатели 
2011/         

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

Общо 531 521 520 514 509 

Общообразователни училища 449 444 437 432 420 

Специални училища  -  - - - - 

Училища по изкуствата и спортни училища (ІІІ степен 

професионална квалификация)1 
 -  - - - - 

Професионални гимназии (ІІІ степен професионална 

квалификация) 
 -  - - - - 

Професионални колежи с прием след средно образование  -  - - - - 

Професионални гимназии и професионални училища (ІІ 

степен професионална квалификация) 
82 77 83 82 89 

Професионални училища след VІ и VІІ клас (І степен 

професионална квалификация) 
 -  - - - - 

Професионални училища след VІІІ клас (І степен 

професионална квалификация) 
 -  - - - - 

Колежи  -  - - - - 

Университети и специализирани висши училища2  -  - - - - 

Източник:НСИ 

През 2011/2012 г. броят на учениците община Стамболово е общо 531, а учителите са 

48. През 2012/2013 г. броят на учениците е вече 521, а учителите са 50. През 2015/2016 

г. броят на учениците е паднал на 509, а броят на учителите остава 48. От тези данни 

може да се каже, че през последните пет години броят на учениците леко е намалял, 

докато броят на учителите се е запазил.   

Наличието на подготвени кадри в образованието е от съществено значение за 

качеството на образователния процес в общината. Важно е и доколко се покриват 

нуждите от кадри в различните учебни заведения. 

Какво е разпределението на преподавателите по видове учебни институции през 

последните пет години можете да видите в следващата таблица (Вж.Табл. 45). 

Таблица № 45. Преподаватели по видове учебни институции 

Показатели 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Общо  48 50 48 50 48 

Общообразователни училища 40 42 40 42 41 

Специални училища  -  - - - - 

Училища по изкуствата и спортни 

училища2 
 -  - - - - 

Професионални колежи с прием след 

средно образование 
 -  - - - - 

Професионални гимназии и училища 

след VІ, VІІ и VІІІ клас3 
8 8 8 8 7 

Колежи  -  - - - - 

Университети и специализирани 

висши училища 
 -  - - - - 

Източник: НСИ 
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В община Стамболово се наблюдава недостиг на квалифицирани учители по чужди 

езици и информационни технологии.   

От учебната 2008–2009 година училищата са на делегирани бюджети и се явяват 

второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. 

Всички  училища на територията са оборудвани с компютърни кабинети. Усилията на 

ръководството са в посока прилагане на нова материална база, нови средства за 

обучение и информация в учебните заведения. Търсят се и нови форми на работа с 

децата. 

През последната година всички училища на територията на община Стамболово 

работят по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на 

учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи 

специфични знания, умения и компетентности“ (Твоят час), финансиран по ОП НОИР.  

Като извънкласни форми на обучение се развиват танцовите и вокалните групи. 

Програми за професионална квалификация и преквалификация в общината се 

предлагат от Дирекция „Бюро по труда”, от НПО и различни обучителни организации, 

предлагащи професионално обучение. 

Някои родители, които търсят по-добро образование за децата си, са принудени да се 

преместят 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.     

Общинската мрежа за предучилищно образование включва една Детска градина 

„Звездичка“ в с. Стамболово, която има 7 филиала в селата Жълти бряг, Голям 

извор, Малък извор, Лясковец, Силен, Поповец и Пчелари. В детската градина има 

общо 8 групи със 143 деца, 19 учители и 19 човека помощен персонал.   

 

 

Таблица № 46. Детски градини, учители и деца в община Стамболово 

Показатели 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Детски градини - общо      

Детски учители      

Деца      

Целодневни детски градини 11 11 9 8 8 

Детски учители 25 25 19 19 19 

Деца 187 190 175 157 143 

Полудневни детски градини - - - - - 

Детски учители .. .. .. .. - 

Деца - - - - - 

Източник: Община Стамболово 
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През 2008–2009 г. е реализиран проект „Инвестираме в нашето бъдеще чрез СМР и 

обновяване на МТБ на ЦДГ „Звездичка” с. Стамболово”, който е финансиран от ОПРР 

към МРРБ.  

През 2016 г. община Стамболово кандидатства по ПРСР с проект „Реконструкция на 

Детска градина „Звездичка“ – сграда в УПИ II, кв.22 по плана на с. Малък извор, 

сграда с. Голям извор в УПИ II, кв.31 по плана на с. Голям извор и сграда с. Силен в 

УПИ VI, кв. 4 по плана на с. Силен, община Стамболово, обл. Хасково. За съжаление 

проектът не е финансиран. 

 

18.4. КУЛТУРА 

Територията на община Стамболово е наследник на богато културно-историческо 

наследство, доказващо приемственост между отделните исторически епохи. 

Комплексната и оригинална съвкупност от природните и културно-историческите 

забележителности и атракции на територията на общината може да бъде обект на 

действия и намеси, които да се отразяват на опознаването на различията и 

разпространените оригиналности, на валоризирането на качеството и др. Тези 

действия могат да имат за обект:  

 култура и история на местната идентичност на територията;  

 природна среда, местности и археология на територията. 

Тези две групи забележителности и атракции са наследство с голяма стойност за 

общностите в общината, което е необходимо да се оцени и обогати чрез подходящи 

проекти, финансирани от ПРСР и ВОМР, т.е. да се валоризира. 

В продължение на три хилядолетия в района на Източните Родопи са живели различни 

цивилизации и култури: траки, елини и римляни; славяни и прабългари, византийци, 

латинци и турци. Районът на Стамболово е добре известен с многобройните си 

археологически обекти, датиращи от древността. 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 старобългарски 

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.  

В съчетание с богатото, разнообразно и добре опазено природно наследство районът 

има шанс при оптимално управление на ресурсите, професионален подход към 

оформяне на предлагането и адекватен и ефективен маркетинг на продукта, в кратки 

срокове да стане основен конкурент на вече утвърдени български дестинации с 

подобни ресурси.  

Исторически забележителности: Основните културни обекти, намиращи се на 

теорията на общината или в близост до нея, които са получили популярност през 

последните години и привличат голям туристически поток, са: 

– Тракийски скални ниши – с. Долно Черковище. Това са трапецовидни ниши, 

разположени на левия бряг на р. Арда в местността Кован кая, на не много високата 

варовита скала „Кован-кая”, която се простира срещу железния мост над Арда, по 

който минава шосето от Хасково за Крумовград.  
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– 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. Тракийско 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“ на 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, използвала се е 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. 

Особена роля за културния живот в общината играят местните читалища, които 

работят въз основа на разработена годишна културна програма. Всички те 

организират културните събития по населени места и се включват в общите 

инициативи на общинско ниво. За тяхната дейност се получават държавни субсидии, 

които общината им предоставя.  

 

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 168 години от 

рождението на Христо Ботев 

 Ден на родилната помощ - обичай 

„Бабуване” 

НЧ „Пробуда 1937“ – с. Зимовина   

Година на създаване – 1937 г.  

Дейност: художествена самодейност, 

библиотечна и културна дейност. 

 

НЧ „Иван Вазов 1928“ – с. Долно Ботево  

Година на създаване – 1928 г.  

Дейност: художествена самодейност, 

библиотечна и културна дейност. 
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 Детско шоу по повод международния 

ден на детето. 

По спечелен проект по програма „Глобални 

библиотеки“ читалището разполага с 

оборудвана Интернет зала. 

Любителско и художествено творчество в 

читалищата – фолклорен състав от 10 

любители. 

 

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; 

 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. 

Любителско и художествено творчество в 

читалищата – фолклорен състав от 25 

любители. 

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”; 

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 традиционен събор 

„Константин и Елена”, празник на с. 

Тънково; 

 Ден на християнското семейство  и 

младежта „Нека да живеем заедно” – 21 

Ноември. 
 

 

 

 

 

 

 

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; 
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 Сирни Заговезни – да съхраним 

традициите; 

 Великденски празници: Лазаруване  и 

Цветница – народни  обичай; 

 „Гергьовден” – общоселски празник на 

с. Царева поляна. 

Любителско и художествено творчество в 

читалищата – фолклорен състав от 15 

любители. 

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. 

 Възстановка на „Жътва на лимец”. 

 

НЧ „Развитие 1946“ - с. Силен   

Година на създаване – 1946 г.  

Дейност: библиотечна, художествена 

самодейност, културна и информационна 

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. 

 

Сравнително 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 е посветен на лимеца и се организира всяка година през месец юли. 

Лимецът е смятан за най-старата житна култура в България. По време на фестивала се 

проследява пътят на хляба от лимец, като се преминава от жътвата през вършеенето, 

отвяването на зърното,  меленето, месенето до изпичането му, както и се предоставя 

възможността да се опита прясно изпечен хляб  и други лимецови продукти. 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“. Изключение прави 2014 г. през която е проведено 

надсвирването, но липсват текущи средства, които да обезпечат неговото провеждане 

всяка година.  

Природни забележителности: В ресурса природни забележителности 10  на 

територията на община Стамболово попадат защитени местности и резервати, както 

                                                           
10 МОСТА АРДА - ЗЗ по директивата за птиците; 

   РОДОПИ - ИЗТОЧНИ - ЗЗ по директивата за местообитанията; 

   СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ - ЗЗ по директивата за птиците; 

   ГОЛЕМИЯТ СИПЕЙ - Защитена местност;   
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и единични природни забележителности, които са посочени по-горе в текста. Те лесно 

могат да се обединят с културните обекти, за да се получи по-висока себестойност и 

интегриран туристически продукт.  

Религиозните храмове имат своето очарование и предлагат различни възможности 

за развитие на религиозния туризъм. 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. 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. 

Параклиси има в селата: с. Жълти бряг – „Св. Троица“ и с. Царева поляна два 

параклиса с името „Св. Георги“. 

Изводи и препоръки: 

 Територията на община Стамболово се характеризира с атрактивно 

разположение и прекрасна природна среда, богато културно-историческо и 

битово наследство. 

 Като цяло липсват финансови средства и нужната проектна активност за 

подобряване достъпа до културните и природни атракции и особено за 

провеждане на археологически разкопки и реставрации.  

 Комплексната и оригинална съвкупност от природните и културно-

исторически забележителности и атракции на територията следва да бъде 

обект на действия и намеси, които да се отразяват на опознаването на 

различията и разпространените оригиналности, на валоризирането на 

качеството и др. Тези действия могат да имат за обект: природна среда, 

местности и археология на територията; култура и история на местната 

идентичност на територията.   
 

 Да се положат усилия за възстановяване на прекъснатите традиционни 

културни събития.   
 

 Въпреки наличния потенциал от културни и екологични обекти туризмът 

е все още слабо развит на територията.  
 

 За подобряването на туристическата инфраструктура е необходимо да се 

разработят проекти, подобряващи цялостната визия, промоцията и 

демонстрацията на възможностите за туристически дейности на 

територията. Това биха били инициативи и проекти за изграждане на 

екопътеки, демонстрационни инструменти на територията на общината, 

                                                           
   НАХОДИЩЕ НА ТРАКИЙСКИ КЛИН - Защитена местност;    

   СРЕДНА АРДА - Защитена местност; 

   ЮМРУК СКАЛА - Защитена местност;    

   КОВАН КАЯ - Природна забележителност.   
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съчетани с частни инициативи, разкриващи обекти за настаняване и 

хранене.   
 

 Като единични обекти природните забележителности имат съществено 

значение за местната икономика, ако бъдат развити и валоризирани чрез 

включването им в комплексни туристически маршрути и екопътеки.    

 

 

18.5. СПОРТ И СВОБОДНО ВРЕМЕ 

 

На територията на общината функционират следните спортни съоръжения: 

 Стадионът в с. Стамболово е с площ на имота 30 959 кв. м. Размерът на 

футболното игрище е с 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.  

 Стадионът в с. Силен е с площ на имота 15 473 кв. м. Размерът на футболно 

игрище е с дължина 90 м, ширина 45 м. Има и Спортна зала, която е с 320 кв. 

м застроена площ. 

 Игрище за тенис – с. Стамболово. 

Има изготвени проекти за обновяване на сградния фонд и изграждане на нови спортни 

съоръжения в базите на общината. Необходимо е да се обърне по-сериозно внимание 

на спортните площадки в останалите села, които да се обновят и да предлагат 

възможност на децата и младежите да спортуват. 

По някои от реализираните проекти вече има изградени екопътеки, пейки и беседки 

за почивка, но голяма част от тези обекти не успяват да се опазят от вандалщината.  

Необходимо е изграждането на нови екопътеки и обновяване маркирането на 

съществуващите, тъй като старата маркировка е заличена. На доста места има нужда 

от нови беседки и места за отдих. Необходимо е да се подобри и достъпът до 

съществуващите културни обекти, до които се стига трудно.  

В община Стамболово са изградени няколко детски площадки, има и новоизградени 

паркови пространства. Тези площи са съсредоточени основно в общинския център, но 

има и в някои от селата. Като цяло дейността по разширяване на зелените площи 

трябва да се развива и в бъдеще, за да се създават благоприятни условия за отдих на 

местните хора и на гостите на общината на цялата територия. Благоустроената среда 

ще подобри качеството на живот на местното население и ще допринесе за 

привличането на повече туристи.  

Новите зелени площи, които са възникнали през последните 3 години, са 

благоустроени и се намират в с. Балкан – 295 кв.м, и в с. Малък извор – 470 кв.м.  

В момента зелените площи на територията на община Стамболово са  с обща площ от 

49767,00 кв.м.  

Съществуващите зелени площи към момента и тяхното местоположение по населени 

места са посочени подробно в следващата таблица.  
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Таблица № 47. Зелени площи  в община Стамболово, област Хасково 

№ Населени места  УПИ  квартал 

квадратура 

м2  Забележка 

1 Стамболово I кв.83 3625,00   

2 Жълти бряг   0,00  
3 Царева Поляна VI кв.25 2270,00   

4 Балкан   кв.7 295,00   

5 Гледка     0,00   

6 Кралево     0   

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.43 470,00 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   кв.9 470,00   

26 Долно Черковище     0,00   

  Общо:     49767,00   

Източник: Община Стамболово 

Зелените площи и зони за отдих са животоподдържащите механизми на населените 

места. Зелената инфраструктура като паркове, градини, горички и улични 

пространства даряват живот и допринасят за по-високото качество на живот на 

жителите на дадена територия. Парковете, градините и зелените площи 

благоприятстват движението, спорта, по-здравословния начин на живот, общуването 

и в крайна сметка имат своя положителен ефект за обществото. 

Изготвянето на цялостна програма за изграждане на устойчива зелена система ще даде 

възможност на общината за реализация на проекти и финансирането им от МОСВ, 

както и от други финансови източници в областта на околната среда.  

Проявите на инициативност от граждански организации, училища и инициативи на 

всяко населено място ще допринесе за по-голям обхват от реализирането на зелената 

система и ще направи по привлекателни населените места. 
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18.6. АДМИНИСТРАТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО 

Баланс на територията. Общата площ на общината е 277 кв. км. Общински ресурс 

са: земеделската земя, горския фонд, водните басейни, застроената площ, улиците, 

площадите, пътищата, природните изкопаеми, природните обекти и др. 

Таблица № 48. Баланс на територията на общината по видове територии: 

земеделски, горски, урбанизирани, нарушени, защитени, заети с води, 

транспортни 

Землище 
Селскост. 

фонд, дка 

Горски 

фонд,   

      дка/ в %  

Фонд 

населени 

места, 

дка 

Водни 

площи и 

водни 

течения, 

дка 

За 

транс-

порт, 

дка 

Защитени 

територии, 

дка 

Обща 

площ, дка 

Стамболово 15415,45 5463,704 23,97 1293,027 304.172  120,147   22796,37 

Бял кладенец 2527,046 6833,346 49,31 316,649 26.913  1,755 3269,50 13857,40 

Воденци 1966,322 5096,777 70,86 94,028 38.929  35,525   7192,65 

Войводенец 1371,516 2732,042 63,87 124,05 27.135  22,049   4277,37 

Голобрадово 1196,722 841,116 37,98 166,04 22.981  10,629   2214,51 

Голям извор 5245,626 8707,038 60,67 318,272 10.922  80,267   14351,20 

Долно Ботево 5899,365 6676,387 51,36 368,76 65.246  55,85   13000,36 

Долно поле 1905,424 2928,69 56,80 148,973 19.993 13,511   5155,98 

Долно Черковище 4224,019 7865,631 61,11 308,593  82,299 1,50 12870,33 

Жълти бряг 14766,926 2918,359 15,66 571,816 237.301 102,264   18630,03 

Зимовина 4624,655 2905,418 36,90 230,603  94.386 19,526   7874,59 

Кладенец 3301,79 4036,082 52,86 138,58 26.467 16,219   7635,00 

Кралево 4580,648 4316,334 46,61 269,149 2.082 95,278   9261,41 

Лясковец 5634,245 3788,571 38,31 329,047 49.350  88,135   9889,35 

Маджари 3892,48 4364,083 51,02 258,376 113.763  39,457   8554,40 

Малък извор 5540,264 5776,038 48,07 460,282 36.381  62,908   12016,46 

Поповец 4105,336 2704,84 38,13 205,534 27.786  43,855   7094,18 

Пчелари 6634,688 5414,127 43,51 232,401 56.473  103,966   12442,06 

Пътниково 2467,079 2693,278 50,79 104,968 26.220  37,283   5302,61 

Рабово 2391,455 4302,589 39,89 200,527 3.181  36,935 3274,50 10785,88 

Светослав 3272,929 4614,646 56,80 196,329 39.041  39,946   8123,85 

Силен 3276,789 5537,849 60,91 219,982 43.603  57,286   9091,91 

Тънково 17561,757 13390,692 42,42 523,332 203.237  92,948   31568,73 

Царева поляна 22681,248 5097,167 17,42 752,206 389.511  185,443   29256,80 

ОБЩО: 144483,779 119004,8 43,01 7831,524 

 

304.172  1443,481 6545,50  276697,91 

Източник: Община Стамболово 

В горната таблица се представя балансът на територията на общината по населени 

места и по видове територии: земеделски, горски, урбанизирани, нарушени, защитени, 

заети с води, транспортни и др. Данните показват, че най-много гори има в с. Воденци, 

най-много земеделски земи в с. Тънково. Водните площи са най-разпространени в с. 

Царева поляна, а защитените територии – в с. Бял кладенец.  

Община Стамболово е разположена на територията на Област Хасково. Намира се в 

североизточната част на Източните Родопи и отстои на 22 км от Областния център.  

Община Стамболово се състои от 26 населени места. Това са селата: Балкан, Бял 

http://bg.guide-bulgaria.com/SC/Haskovo/Stambolovo/Balkan
http://bg.guide-bulgaria.com/SC/Haskovo/Stambolovo/Byal_kladenets
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кладенец, Долно Ботево, Долно Черковище, Долно поле, Гледка, Голобрадово,  Голям 

извор, Жълти бряг, Кладенец, Кралево, Лясковец, Маджари, Малък извор, Пчелари, 

Поповец, Пътниково, Рабово, Силен, Стамболово, Светослав, Царева поляна, 

Тънково, Воденци, Войводенец, Зимовина. 

Територията е изцяло селска, като само с. Стамболово е с население над 500 жители. 

Останалите села въз основа на броя жители се квалифицират като малки и много 

малки населени места.   

Структурата и функциите на общинската администрация не се различават съществено 

от наложената в национален план организационна структура на българските общини. 

Това се обосновава с националната правна рамка, която е детерминираща за вида и 

функциите на общинската администрация, както следва: 

 Конституция на Р България; 

 Закон за административно-териториалното устройство на Р България; 

 Закона за местното самоуправление и местната администрация; 

 Закон за администрацията; 

 Закон за административните нарушения и наказания; 

 Закон за достъпа до обществена информация; 

 Закон за общинската собственост; 

 Закон за общинския дълг; 

 Закон за държавния служител; 

 Закон за общинските бюджети/Закон за публичните финанси; 

 Специализирани административни актове, които определят дейността на 

общините в различни сектори, като например: Закон за водите, Закон за горите, 

Закон за обществените поръчки, Закон за концесиите и т.н. секторно 

законодателство и подзаконови нормативни актове, от които произтичат 

конкретни права и задължения на общинската администрация; 

 Кодекси; 

 Международни конвенции и др. 

Община Стамболово разполага с добре изградена административна структура и на 

този етап има нужния човешки ресурс и капацитет за изпълнение на стратегическите 

и плановите си документи.   

Основните структурни звена на общинската администрация осъществяват 

правомощията си и извършват дейности по административното обслужване на 

гражданите и юридическите лица, като подпомагат дейността на Кмета и на 

Общинския съвет.  

Общината се финансира посредством общинския бюджет. Приходната част на 

общинският бюджет се състои от собствени приходи, субсидии от Републиканския 

бюджет, трансфери от Републиканския бюджет, други трансфери  между 

разпоредителите с бюджетни кредити, приходи от оперативни и други програми.  

http://bg.guide-bulgaria.com/SC/Haskovo/Stambolovo/Byal_kladenets
http://bg.guide-bulgaria.com/SC/Haskovo/Stambolovo/Dolno_Botevo
http://bg.guide-bulgaria.com/SC/Haskovo/Stambolovo/Dolno_Cherkovishte
http://bg.guide-bulgaria.com/SC/Haskovo/Stambolovo/Dolno_pole
http://bg.guide-bulgaria.com/SC/Haskovo/Stambolovo/Gledka
http://bg.guide-bulgaria.com/SC/Haskovo/Stambolovo/Golobradovo
http://bg.guide-bulgaria.com/SC/Haskovo/Stambolovo/Golyam_izvor
http://bg.guide-bulgaria.com/SC/Haskovo/Stambolovo/Golyam_izvor
http://bg.guide-bulgaria.com/SC/Haskovo/Stambolovo/Jalti_bryag
http://bg.guide-bulgaria.com/SC/Haskovo/Stambolovo/Kladenets
http://bg.guide-bulgaria.com/SC/Haskovo/Stambolovo/Kralevo
http://bg.guide-bulgaria.com/SC/Haskovo/Stambolovo/Lyaskovets
http://bg.guide-bulgaria.com/SC/Haskovo/Stambolovo/Madjari
http://bg.guide-bulgaria.com/SC/Haskovo/Stambolovo/Maluk_izvor
http://bg.guide-bulgaria.com/SC/Haskovo/Stambolovo/Pchelari
http://bg.guide-bulgaria.com/SC/Haskovo/Stambolovo/Popovets
http://bg.guide-bulgaria.com/SC/Haskovo/Stambolovo/Putnikovo
http://bg.guide-bulgaria.com/SC/Haskovo/Stambolovo/Rabovo
http://bg.guide-bulgaria.com/SC/Haskovo/Stambolovo/Silen
http://bg.guide-bulgaria.com/SC/Haskovo/Stambolovo/Stambolovo
http://bg.guide-bulgaria.com/SC/Haskovo/Stambolovo/Svetoslav
http://bg.guide-bulgaria.com/SC/Haskovo/Stambolovo/Tsareva_polyana
http://bg.guide-bulgaria.com/SC/Haskovo/Stambolovo/Tunkovo
http://bg.guide-bulgaria.com/SC/Haskovo/Stambolovo/Vodentsi
http://bg.guide-bulgaria.com/SC/Haskovo/Stambolovo/Voyvodenets
http://bg.guide-bulgaria.com/SC/Haskovo/Stambolovo/Zimovina
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Държавният трансфер по ЗОДФЛ обезпечава делегираните от държавата дейности. 

Общата изравнителна субсидия е за финансиране на местни дейности – издръжка 

ОбА, ЦДГ и други.   

Субсидиите за читалищата също се получават чрез общината от Държавния бюджет и 

също се разпределят със Закона за държавният бюджет на Република България. В 

малките населени места това са почти единствените средства, които се отпускат за 

развитие на някакви културни, спортни и обучителни дейности. Община Стамболово 

има 10 читалища и отпусканите средства са крайно недостатъчни за осъществяването 

на дейността им.    

Приходите от трансфери по бюджета на общината са целеви. Насочени са за 

обезпечаване на някои бюджетни дейности – снегопочистване на четвъртокласна 

пътна мрежа, основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа и за програмите по 

временна заетост. Част от тях не се включват в първоначалната рамка на бюджета. 

Организационната структура на Общинската администрация на община Стамболово 

се урежда с Устройствения правилник на общината, който определя организацията на 

дейността и функционалните задължения на административните звена в общинската 

администрация. Общинската администрация се структурира в дирекции, отдели и 

сектори. Цялата структура на администрацията е представена в следващата таблица.  

Таблица № 49.  Структура и численост на Общинска администрация – Стамболово  на 

основание Решение на ОбС Стамболово № 414 от 20.03.2014 година, чл. 16, т. 1 от 

ЗАТУРБ (изм. ДВ бр. 19 от 2014 г.) и §17, ал. 1 и 2 от ПРЗ на ИК, считано от  09.11.2015 г.   

№ ПО 

РЕД 

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА БРОЙ ОБЩА 

ЧИСЛЕ-

НОСТ 

ЗАБЕЛЕЖКА 

1 2 3 4  

А. КМЕТСКИ ДЛЪЖНОСТИ 29  

1. КМЕТ НА ОБЩИНА 1   

2. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА 3   

3. КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА 24   

4. КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ 1   

Б. СТРУКТУРНИ ЗВЕНА 4  

5. СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА 1   

6. ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР 1   

7. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ 1   

8 СЕКРЕТАР НА МКБППМН 1   

     

Б. 1. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 22 

Б. 1.1 ОТДЕЛ „КАНЦЕЛАРИЯ”  7  

9.  НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 1   

10. ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК – ТЕХНИЧЕСКИ 

СЕКРЕТАР 

2   

11. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „ДОКУМЕНТООБОРОТ 1   

12. ЮРИСКОНСУЛТ 1   

13. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ “ОМП”, СИГУРНОСТ НА 

ИНФОРМАЦИЯТА И ГЗ” 

1   

14. ИЗПЪЛНИТЕЛ - ШОФЬОР 1   

     

Б. 1.2. ОТДЕЛ “ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” 

 6  

15. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 1   

16. СТАРШИ ЕКСПЕРТ “ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ” 1   

17. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ “БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА 

ТРУД И АРХИВА” 

1   

18. ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ “СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР” 1   

19. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ “АПОН” 2   

     

Б.1.3. ДИРЕКЦИЯ “ФИНАНСОВО – СТОПАНСКИ 

ДЕЙНОСТИ” (“ФСД”) 

 9  
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20. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  1   

21. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 1   

22. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ “БЮДЖЕТ” 1   

23. СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ 1   

24. СЧЕТОВОДИТЕЛ 3   

25.  СЧЕТОВОДИТЕЛ - КАСИЕР 1   

26. ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК - ДОМАКИН 1   

 

Б. 2. СПЕЦИАЛИЗИРАНА  АДМИНИСТРАЦИЯ 22 

Б. 2.1. ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И 

ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА” (“ХДИП”) 

14  

27. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 1   

Б. 

2.1.1. 

ОТДЕЛ “ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И 

ПРОГРАМИ” (“ИПП”) 

8   

28. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 1   

29. ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ “ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И 
ПРОГРАМИ” (“ИФП”)  

1   

30. МЛАДШИ ЕКСПЕРТ “ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ 

И ПРОГРАМИ” (“ИФП”) 

1   

31. ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ “ ТРАНСПОРТ И ЛИЦЕНЗИИ” 
(“ТЛ”) 

1   

32. МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ” 1   

33. МЛАДШИ ЕКСПЕРТ “ТУРИЗЪМ И МЕЖДУНАРОДНИ 

ПАРТНЬОРСТВА” 

1   

34. ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ “ОБРАЗОВАНИЕ   СПОРТ И 
МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ” (“ОСМД”) 

1   

35. ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ КУЛТУРНИ И  СОЦИАЛНИ  

ДЕЙНОСТИ” (КСД) 

1   

Б. 

2.1.2. 

ОТДЕЛ “МЕСТНИ ПРИХОДИ” 5   

36. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 1   

37. ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ “МЕСТНИ ПРИХОДИ” (“МП”) 1   

38. КАСИЕР “МП” 1   

39. ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ “МП” 1   

40. МЛАДШИ ЕКСПЕРТ “МП” 1   

     

Б. 2.2. ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ТЕХНИЧЕСКО 

ОБСЛУЖВАНЕ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” (“УТТООС”) 

8  

41. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 1   

42. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ “ТЕХНИЧЕСКО 

ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО” (“ТОН”) 

2   

43. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ “КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ” 1   

44. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ “ИНВЕСТИТОРСКИ 
КОНТРОЛ” 

1   

45. ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” (ОС) 1   

46. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ “ОС” 1   

47. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „ПОДГОТОВКА, 

ПРОВЕЖДАНЕ И АРХИВ НА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ” 

1   

 ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ В АДМИНИСТРАЦИЯТА  77  

Източник: Община Стамболово 

Така изградената структура разполага с относителна адаптивност към измененията на 

външната среда. Тя позволява различна степен на гъвкавост при оперативното 

управление в зависимост от това дали процесът на взимане на решение е свързан с 

обичайни операции, или с проектна дейност. Трябва да отбележим, че изпълнението 

на определена проектна дейност налага създаването на динамични проектни 

структури, на които се предоставят срочно делегирани права и отговорности.   

В поместената по-долу таблица е представено движението на персонала в община 

Стамболово за период от 5 години, което показва, че щатната численост се е запазила 

почти непроменена  през годините. 
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Таблица № 50. Справка за движението на персонала в община Стамболово 

за периода 01.01.2012 – 31.12.2016 г. 

Година Щатна 

числе-

ност ДД 

Щатна 

числе-

ност МД 

Склю-

чени 

ТД в 

ДД 

Прекра-

тени ТД 

в ДД 

Склю-

чени 

ТД в 

МД 

Пре-

кра-

тени 

ТД в 

МД 

Нае-

ти по 

ПВЗ 

Осво-

бодени 

по 

ПВЗ 

2012 78 53 10 5 10 20 71 26 

2013 76 50 5 5 9 13 34 74 

2014 77 53 5 7 6 9 21 39 

2015 77 52 7 13 6 5 13 13 

2016 77 52 7 5 2 8 33 25 

Източник: Община Стамболово 

Общината полага текущи грижи за повишаване квалификацията на общинската 

администрация, като през периода 2014–2020 г. са организирани повече от 10 

квалификационни курса, свързани с обслужването на гражданите. Процесът на 

повишаване на квалификацията  е динамичен, тъй като трябва да се задоволят 

потребностите от развитие на конкретни знания и умения и да се натрупа 

необходимата експертиза в общинска администрация. Наличието на приоритет в ОПР 

за повишаване на административния капацитет дава възможност да се повиши 

качеството на човешкия ресурс и да се разнообразят административните ресурси като 

се използват различните европейски финансови инструменти и преди всичко 

Оперативна програма „Добро управление“.  

Всички служители в общинска администрация са оборудвани с компютри и имат 

осигурен достъп до бърз интернет. Предвид тенденцията за разширяване на 

електронните услуги, които администрацията предоставя и ползва, работата с 

електронни подписи, развитието на системи за управление на проекти и мониторинг, 

както и тенденциите в развитието на комуникационните мрежи, интегрираните 

решения, информационната сигурност и мобилните устройства може да се предвиди, 

че техническото осигуряване трябва да се превърне в хоризонтален приоритет. 

Развитието на технологиите води до промяна на рутинните дейности, до промяна в 

организацията, координацията и подготовката на служителите, което налага 

изпълнението на поредица от дейности, които трябва да се планират и координират. 

Основното препятствие пред технологичното обновяване обаче е липсата на 

достатъчен финансов ресурс.  

Най-важен и определящ за дейността на общинската администрация е Устройственият 

правилник, който е актуализиран и с последно утвърждаване на 10.04.2014 г. Той 

обхваща йерархичната структура на администрацията и спецификата на функциите на 

всички нейни елементи. Дейността на общинска администрация се регламентира и от 

Вътрешните правила за работа на Общинската администрация по отношение на 

административните услуги в Община Стамболово, както и Вътрешните правила по 

ЗОП. И двата документа, макар и да нямат стойност на нормативен акт, са важни за 

администрацията не само поради налагането на определени стандарти, но и защото са 

основополагащи при регламентиране на правила, дисциплина, отговорност и култура 

на поведение на служителите.  

Населените места на община Стамболово имат кметове и кметски наместници, които 

също са технически обезпечени и са преминали редица обучения за повишаване на 

административния капацитет. 
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Общинска администрация приема по електронен път 20 от предлаганите услуги. По 

електронен път могат да се проверят и платят местните данъци и такси.  

Предвид тенденциите на електронното управление и електронните услуги, 

предоставяни от общините, може да се каже, че през програмния период 2014–2020 г. 

ще бъде необходим сериозен финансов ресурс за дигитализация на електронните 

общински услуги. Необходимо е да се обединят всички финансови, човешки и 

технически ресурси за подобряване качеството на обслужване на гражданите. 

Обществен ред и сигурност и превенция  

За високото качество на живот на територията на общината е важно изграждането на 

система за безопасност на населението и територията.  

В момента действат две местни структури на МВР: 

 Участък Стамболово при РУ – Хасково с един началник и 5 бр. младши 

инспектори 

 Пожарна – УПБЗН, с един началник и 4 бр. старши пожарникари. 

През последната година са регистрирани противообществени прояви на малолетните 

и непълнолетните лица – брой извършители – 2 деца – 1 непълнолетно и 1 малолетно, 

видът на проявите са кражби. 

Има изградена общинска система за бедствия и аварии, която се ръководи от следните 

планови документи: 

 План за защита при бедствия; 

 План – Бури, снегонавявания и обледяване; 

 План – Наводнения; 

 План – Земетресения; 

 План – Биологично заразяване; 

 План – Полски и горски пожари; 

 План – Радиационна авария, АЕЦ или трансграничен пренос на радиоактивни 

вещества; 

 План – Производствени аварии. 

Изградената общинска система цели поддържане на мерки за сигурност с цел опазване 

живота и здравето на хората и материалните ценности на територията. 

Една от задачите на местната администрация е да синхронизира усилията на местните 

партньори – предприемачи и представители на НПО сектора. Особено важно е да се 

стимулира партньорството при осъществяване на съвместни инициативи, които 

осигуряват устойчивото развитие на общината.  

На територията на община Стамболово са регистрирани 28 НПО, това са читалищата, 

църковните настоятелства, Сдружение „Футболен клуб – Стамболово“, Сдружение 

„Арда 2003“, Сдружение „Бъдеще в миналото“, СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 

54“, „Сдружение за Царева поляна“ и др. Активните неправителствени организации 

обаче са читалищата, футболният клуб и „Арда 2003“. Създаденото в края на 2016 г. 

СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 54“ се очаква при финансиране на Стратегията 

за местно развитие да се превърне в един сериозен и ангажиран с местното развитие 
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партньор. Реализират се съвместни проекти и се поддържат партньорски 

взаимоотношения с активни НПО от региона.  

Не се отделя необходимото внимание на партньорството с представителите на 

бизнеса. Реализират се единични инициативи. Липсва система за устойчиво 

партньорство. Доста съвместни инициативи бяха реализирани по време на 

учредяването на МИГ и разработването на Стратегията за местно развитие.  

 

Изводи и препоръки: 

 Собствените (данъчни и неданъчни) приходи на общината са 

ограничени, което намалява възможните на необходимите разходи за 

инвестиции.    

 Недостатъчните средства в общинския бюджет рефлектират върху 

качеството на здравеопазването, образованието, социалните услуги и 

благоустрояването на населените места, което води до влошаване 

качеството на живот и намаляване на мотивацията на местното 

население за оставане на територията. 

 Развитието на общината в условията на определен дефицит на 

финансов ресурс, ограничаващ реализацията на мерки, главно свързани с 

изграждането на адекватна инфраструктура и осигуряването на 

необходимите на местното население социални, културни и 

административни услуги, се затруднява. Наложително е да се търсят 

възможности за проектно финансиране, което да осигури допълнителни 

средства за финансиране за инфраструктурните обекти на 

територията и предоставяните от тях услуги. 

 Започва да се усеща и недостиг на подготвени специалисти за 

Общинската администрация, което може да се превърне в бъдещ 

проблем предвид обезлюдяването на територията.  

 Недостатъчно опит и практика за съвместна работа с местни 

партньори за реализирането на общи проекти, които да разширят 

местната експертиза в областта на проектите и да подобрят тяхното 

управление.  

 Липса на практики в публично-частните партньорства. 

 Недостатъчно междуобщински инициативи и работа в мрежи.  
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19. ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ  

Основните изводи относно демографското развитие на населението на община 

Стамболово са следните: 

1. Регистрираната за периода 2014–2016 тенденция за намаляване на 

населението ще продължава да се задълбочава и в бъдеще, тъй като 

миграционните и емиграционните процеси не са преустановени. 

2. Поради ниската раждаемост и неблагоприятната демографска структура 

населението ще продължи да застарява. Данните от последните три години го 

потвърждават, макар процесът да не е така силно изразен, както в област 

Хасково.   

3. Основната причина за отрицателния естествен прираст е понижената 

раждаемост през изследвания период, която е резултат от негативното 

влияние на редица социални, икономически, демографски и други фактори.  

4. Най-голям относителен дял в община Стамболово има населението на над 70 

и повече години, следвано от групата на възраст от 30 до 39 г. 

5. Относителният дял на населението на 60 и повече години все още не 

надвишава относителния дял на населението до 29 г. 

6. Населението е почти равномерно разпределено между отделните възрастови 

групи. 

7. Наблюдаваната в края на периода тенденция на положителен механичен 

прираст, дължащ се на миграцията от съседните общини с по-неблагоприятни 

природни дадености към Стамболово, през трите години от новия планов 

период се променя. 

8. В община Стамболово най-многобройната етническа общност е турската, 

която наброява3931 човека, което е 66,25% от населението.  

9. Ромската общност е малка, едва 7,9% и не създава сериозни проблеми в 

общината. 

10. Коефициентът на заетост по етническа общност не се различава.    

 

Основните изводи относно икономическата активност на населението на 

община Стамболово са следните: 

1. Всички населени места на община Стамболово са села, което логично води до 

приоритетното развитие и увеличената заетост в селското стопансто и 

туризма.  

2. Особено силно се активизират земеделските дейности през периода 2014–

2016 г. Рязко се увеличава делът на растениевъдството и животновъдството в 

местната икономика. 

3. Равнището на заетост в община Стамболово е сравнително по-ниско от 

равнището на заетост в областта и в страната.  

4. Равнището на безработица в общината е устойчиво и е много по-високо в 

сравнение с областта и страната. Най-голям е относителният дял на 

безработните с основно и по-ниско образование. 
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5. Наетите лица по трудови и служебни правоотношения в община Стамболово 

се разпределят между следните икономически дейности: преработваща 

промишленост; търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; 

строителство; образование; хуманно здравеопазване и социална работа; 

хотелиерство и ресторантьорство и т.н.  

6. Намалява броят на производствените предприятия и намалява заетостта в 

промишлеността поради икономическата криза и последвалата я рецесия през 

последните години. 

7. Анализът на структурата на наетите лица по икономически дейности показва, 

че в сравнение с всяка предходна година почти не настъпват промени, или ако 

има такива, те са незначителни. За последните три години липсва актуална 

информация.  

8. Най-малък относителен дял в структурата на безработните по образование 

имат безработните с висше образование – 2%, което показва, че по-високата 

степен на образование осигурява по-големи възможности за професионална 

реализация. 

9. Основната причина за високото равнище на безработица в общината е 

малкият брой работещи предприятия, ограниченият брой работни места и 

липсата на образовани специалисти с необходимата квалификация.  

10. Заетостта в селското стопанство и туризма се формира основно от семейната 

заетост. 

11. Дългосрочно безработните лица в общината не са конкурентоспособни 

поради ниското си образователно равнище.  

12. В общината съществува диспропорция между търсенето и предлагането на 

работна сила, като това разминаване е в основата на значителния процент 

трайно безработни лица. 

13. В община Стамболово възможностите за трудова и социална реализация на 

младите хора са ограничени. Невъзможността за трудова реализация и 

ниското заплащане са сред основните причини тази особено важна група да 

мигрира към по-големите градове на страната или да емигрира.  

14. Високото равнище на безработица в общината, особено сред младежите, вече 

се превръща в социален проблем, за решаването на който трябва да се работи 

в посока привличане на безработните в различни форми за обучение, за 

придобиване на професия, за повишаване на квалификация и др. За да се 

намали делът на безработните с основно и по-ниско образование е 

необходимо да се търсят възможности за включването им в програми за 

повишаване на образователното равнище, за придобиване на специалности, 

за усвояване на професии, които се търсят и за които има обявени свободни 

работни места. 

 

Основните изводи относно икономическата дейност в община Стамболово са 

следните: 

1. На територията на община Стамболово от сектор „Индустрия” се развиват:  

преработваща промишленост, особено винопроизводството, добив на 
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инертни материали (пясък, чакъл и други и тяхната преработка), 

дървообработване, шивашка промишленост и др. 

2. Липсва нова информация относно динамиката на нетните приходи от 

продажби на фирмите от отрасъл „Промишленост”, което прави трудна 

прогнозата за развитието на местната икономика в бъдеще. 

3. Дълготрайните материални активи на фирмите от отрасъл „Промишленост” в 

общината се увеличават. Темповете, с които нарастват активите обаче, не са 

достатъчни за обновяване на производствените мощности, в резултат на което 

да може да се постигне повишаване на производителността на труда, по-

високо качество на произвежданата продукция, повишаване на 

конкурентоспособността на фирмите, отговаряне на изискванията за 

намаляване замърсяването на околната среда и др. 

4. В община Стамболово има традиции основно във винпроизводството, което 

трябва да се запази и в бъдеще.   

5. Предприемачеството и ръстът на сектор строителство имат важно значение за 

развитието на местната икономика и за осигуряване на заетост. 

6. В последните години сериозна крачка направи развитието на туризма и 

услугите. Трябва да се използват всички възможности с цел развитие на 

местната икономика, повишаване на заетостта и жизнения стандарт на 

населението.  

7. Наличната земеделска площ дава възможност за създаване на нови трайни 

насаждения. На територията на общината има възможност за отглеждане на 

зеленчуци и билки.  

8. Необходимо е да се обърне по-сериозно внимание на екологичното 

земеделие.  

9. С оглед високата безработица в общината, по-нататъшното интензифициране 

на земеделието може да допринесе за решаването на проблемите със заетостта 

и осигуряването на доходи на населението. 

10.  В резултат на възможностите за усвояване на евросубсидии е нараснал 

интересът към намаляване на необработваните земи и отглеждането на 

животни.  

11. Причините за рязкото увеличаване броя на отглежданите животни са 

комплексни, но се дължат основно на: местните традиции, променената 

селскостопанска политика на национално ниво и отпусканите субсидии, 

както и възможностите, които предоставя ПРСР.   

12. Община Стамболово разполага със значителни запаси от дървесина, но с 

оглед запазването им като източник на суровина за дървообработващата 

промишленост и като природен ресурс, привличащ туристи, е необходимо 

изготвянето и спазването на планове за развитието и използването на горите.  

13. 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. Необходимо е да се предприемат залесителни 

дейности.  
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14. Община Стамболово притежава необходимите природни условия за развитие 

на селския, културния и екологичния туризъм.  

15. В община Стамболово частично е изградена туристическата инфраструктура, 

но липсват обучени екскурзоводи и водачи. През периода се е увеличила 

популярността на общината като туристическа дестинация, което увеличава 

и гостите на общината. Все още липсват интегрирани туристически продукти 

и утвърждаването на междуобщински туристически маршрути и тяхното 

популяризиране.  

16. Основните проблеми на предприемачите са свързани с организацията и 

управлението на туристическата дейност, неблагоприятното съотношение 

цена-качество на предлагания туристически продукт, подобряване на 

качеството на обслужването, лошото състояние на туристическата 

инфраструктура – указателни табели и информационни табла, недостатъчния 

вътрешен транспорт между селата от общината и др. 

17. Успешният път за развитие на туризма в община Стамболово е в 

обединяването на усилията на общината, неправителствените организации и 

бизнеса, с крайна цел превръщане на общината в желана туристическа 

дестинация.  

18. Увеличаването на  туристическите обекти и маршрути все повече се превръща 

в сериозен ресурс  за развитие на туризма в общината. 

19. Ключовото местоположение на община Стамболово и възможностите за 

развитието й като туристическа дестинация са предпоставка за развитие и на 

услугите, които да се предоставят на гостите на общината. По този начин 

може да  се увеличи заетостта, т.е. в сферата на услугите съществуват резерви 

за бъдещо развитие, които трябва да се използват оптимално. 

20. За община Стамболово водещи сектори и отрасли в местната икономика са: 

Административно обслужване и спомагателни дейности; Образование;  

Преработваща промишленост; Хотелиерство и ресторантьорство; 

Строителство; Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети и Хуманно 

здравеопазване и социална работа. 

21. Друг структуроопределящ сектор за местната икономика е селското, горското 

и рибното стопанство. За съжаление въпреки добрите условия на територията 

не се развива рибопроизводството.  

22. В следващите години основен приоритет на общинската администрация е 

създаването на условия за привличане на местни и чуждестранни инвестиции 

и насърчаване на селското стопанство, за да се и разкрият нови работни места 

и да се подобри жизненият стандарт на местното население. 

 

Основните изводи относно социалната дейност в община Стамболово са 

следните: 

1. Материалната база в общинските детски градини, училища и обслужващи 

звена е в сравнително добро състояние, но се нуждае текущо от 

осъвременяване. 

2. Необходимо е да продължат дейностите, повишаващи енергийната 

ефективност на сградите на училищата и детските градини, като се използват 
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различни финансиращи програми, с оглед намаляване на разходите за 

отопление. 

3. Детските и учебните заведения са кадрово обезпечени с правоспособни 

преподаватели по всички учебни предмети, които имат необходимата 

педагогическа квалификация. 

4. През последните няколко години тенденцията е към намаляване на общия 

брой на учениците.   

5. Населението на общината е обслужвано от общопрактикуващи лекари, 

специалисти и лекари по дентална медицина, но предлаганите услуги са 

ограничени и недостатъчни. Има незаети лекарски практики.   

6. Населението на периферните населени места разполага с намален набор от 

здравни услуги и е принудено да пътува до общинския или областния център, 

за да си осигури прегледи, рецепти и закупуване на лекарства. 

7. В община Стамболово липсва бърза помощ, закрит е хосписът, затворена е и 

аптеката и населението на общината се обслужва основно от аптечната и 

болничната мрежа на град Хасково. 

8. Ниска здравна профилактика и голям брой здравно неосигурени лица. 

9. В община Стамболово се предлага доста голям брой социални услуги, като 

добри традиции има в осигуряването на: домашен социален патронаж; личен 

асистент за деца, възрастни и стари хора с увреждания; личен асистент, 

социален асистент, домашен помощник и др. 

10. На територията на общината има нужда от текущо поддържане и разширяване 

на спектъра на предлаганите социални услуги за хората в неравностойно 

положение като качество и като обхват. 

 

20. ПРЕПОРЪКИ ЗА ПЕРИОДА 2017-2020 Г. 
 

На основата на направения анализ на демографското развитие на общината 

могат да се направят следните препоръки: 

1. Регистрираната тенденция към намаляване на населението налага от страна 

на общината да има визия за демографските процеси и очакваните изменения, 

да се търсят решения и да се предлагат мерки за ограничаване на тяхното 

негативно въздействие.  

2. Да се разработи стратегия, включваща мерки, насочени към насърчаване на 

раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и 

възпитанието на деца; увеличаване на средната продължителност на живота; 

значително намаляване на броя на емигриращите млади хора в репродуктивна 

възраст. 

3. Да се търсят начини за овладяване на процесите на демографско остаряване 

на населението. 

4. Да се ограничат миграционните процеси в общината и да се намали броят на 

изселилите се лица в активна възраст, с високо образование и квалификация. 
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5. Да се подобри образователната структура в общината, като се увеличи 

относителният дял на населението с висше и средно образование и да се 

намали броят на лицата с основно и по-ниско образование.  

6. Да се използват активно възможностите, които предоставят оперативните 

програми за работа с младите хора, подкрепа при намиране на първа работа, 

стажантски програми и др. с цел да ги задържат в общината и да се ограничат 

миграционните процеси. 

7. Община Стамболово да се превърне в добро място за живеене, с 

привлекателна жизнена среда, сигурност и спокойствие, които да я направят 

предпочитано място за живеене.  

8. Да не се допускат диспропорции в териториалното разпределение на 

населението и обезлюдяването на някои села от периферията. 

 

На основата на направения анализ на икономическата активност на 

населението от общината могат да се направят следните препоръки: 

1. Да се търсят начини и възможности за повишаване на заетостта и 

ограничаване на безработицата в общината, чрез намаляване на 

диспропорцията между търсените и предлаганите професии, като на 

безработните лица се предлагат възможности за преквалификация и 

усвояване на нова професия. 

2. Да се обучават безработни лица в традиционни занаяти, да се осигуряват 

стоки и услуги, които са атрактивни за туристите и могат да допринесат за 

повишаване на заетостта и осигуряване на доходите.  

3. Да се подобри възрастовата и образователната структура на работната сила. 

4. Да се намали броят на регистрираните безработни с ниска степен на 

образование. 

5. Да се намали равнището на безработица в общината. 

6. Да се намали броят на продължително безработните лица. 

7. Да се разработват програми за повишаване квалификацията както на 

безработните, така и на заетите лица. 

8. Да се стимулира местният бизнес към разширяване на дейността и наемане на 

безработни лица от общината по програми и осигуряване на заетост след 

приключване на програмата. 

9. Да се привличат местни и чуждестранни инвестиции, за да се и разкрият нови 

работни места и да се създадат условия за професионална и трудова 

реализация на населението на общината, особено на младежите. 

10. Да се търсят нови възможности и да се използват още по-ефективно 

съществуващите програми подобряващи трудовата заетост и 

професионалната квалификация и преквалификация. 

11. Да се подобри професионалната подготовка, квалификацията и 

преквалификацията на различните целеви групи с цел осигуряване на 

постоянна трудова заетост. 
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12. Да се разработи програма за социално и трудово включване на младите хора 

с цел намаляване на безработицата сред тях и увеличаване на трудовата им 

заетост. 

13. Да се осигури включване на значително по-широк кръг работодатели в 

разработването и реализирането на проекти, планиращи допълнителна 

трудова заетост. 

 

На основата на направения анализ на икономическото развитие на общината 

могат да се направят следните препоръки: 

1. Да се стимулира развитието на местната икономика и да се запазят 

традициите в промишленото и селскостопанското производство. 

2. Общината със своите действия и решения да се превърне в партньор на 

бизнеса и да го подкрепя за оптимизиране на бизнес средата. 

3. Да се активизира биоземеделието и да се търсят възможности за развитие на 

рибопроизводството в региона.  

4. Да се развива животновъдството, като се следи породния му състав и се 

спазват изискванията и европейските стандарти. 

5. Да се изготвят планове за развитието и използването на горите, с оглед 

запазването им като източник на суровина за дървообработващата 

промишленост и като природен ресурс, привличащ туристи. 

6. Да се засили контролът върху сечта, като се избягват голите сечи и не се 

допуска масово изсичане на горите.  

7. Да се запазят екологичните и социално-икономическите функции на горския 

фонд. 

8. Да се води текущо борба с ерозията, бедствията, авариите, наводненията и 

пожарите, като се създават условия за тяхната превенция. 

9. Да се разширява устойчиво кръгът от извършваните услуги и неземеделските 

дейности на територията. 

10. Да се създадат условия за развитие както на традиционния, така и на 

алтернативния туризъм. 

11. Да се изгради необходимата туристическа инфраструктура, да се обучат 

екскурзоводи и водачи и да се увеличи популярността на общината като 

туристическа дестинация. 

12. Да се подобри съотношението цена-качество на предлагания туристически 

продукт. 

13. Да се обединят усилията на общинската администрация, неправителствените 

организации и бизнеса, с крайна цел превръщане на община Стамболово в 

добро място за живеене и желана туристическа дестинация. 

14. Да се увеличават туристическите обекти и маршрути като предпоставка за 

развитие на туризма. 

15. Да се използва стратегическото местоположение на община Стамболово и 

възможностите за развитието й като туристическа дестинация, което е 
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предпоставка за развитие на услугите, които могат да се превърнат във важен 

стимул за местната икономика и увеличаване на заетостта. 

16. В следващите години основен приоритет на общинската, а и на областната 

администрация е създаването на условия за привличане на местни и 

чуждестранни инвестиции, за да се и разкрият нови работни места и да се 

подобри жизненият стандарт на населението. 

17. Да се модернизира и реконструира общинската пътна мрежа, да се създадат и 

утвърдят транспортни фирми, като успоредно с това се подобряват 

транспортните връзки между населените места в общината. 

18. Да се създадат условия за постигане на по-добри икономически резултати в 

туризма чрез повишаване качеството на услугите, повишаване 

квалификацията на персонала, съвременен маркетинг, реклама и др.  

19. Да се направи необходимото, за да се използва наличният потенциал за 

развитие на туризма, като по този начин допълнително ще се стимулира 

местната икономика. 

20. Да се инициира разработване на съвместна стратегия с общините от областта, 

с която да се разшири сътрудничеството в областта на туризма, което да 

намери израз в предлагането на туристически продукт, рекламиране на 

забележителностите и възможностите за туризъм на областта, което ще 

доведе до по-добро позициониране на националния и международния 

туристически пазар. 

21. Да продължи процесът на увеличаване на инвестициите в сектор туризъм. 

22.  Да се развива, разширява и разнообразява търговската мрежа. 

23. Да се увеличат финансовите и застрахователните услуги, предлагани на 

населението и фирмите. 

24. Да се разшири сътрудничеството с останалите общини, с цел привличане на 

инвеститори в областта.  

25. Общината да си сътрудничи с местния бизнес и да подкрепя 

предприемаческите идеи, които не само ще допринесат за увеличаване 

конкурентоспособността на местната икономика, но и ще създадат работни 

места, ще подобряват качеството на живот и увеличават добавената стойност 

на местните продукти. 

 

На основата на направения анализ на социалната дейност в общината могат да 

се направят следните препоръки: 

1. Да се подобри материалната база в училищата и детските градини. 

2. Да се повиши енергийната ефективност на всички сгради на училищата и 

детските градини. 

3. Да се намали броят и процентът на отпадналите от системата на образование. 

4. Да се разшири професионалното обучение на учениците към професии, които 

се търсят на територията на общината, като по този начин на завършващите 

се дава възможност за професионална реализация, без да напускат родните 

места.  
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5. Да се проучат възможностите за откриване на паралелки, подготвящи 

специалисти за туризма, търговията и общественото хранене. 

6. Да се повиши здравният статус и качеството на здравното обслужване на 

населението. 

7. Да се повиши здравната култура на населението и да се култивира отговорно 

отношение към собственото здраве и здравето на децата. 

8. Да се увеличат социалните услуги, предлагани от общината. 

9. Да се осигури устойчивост на постигнатите резултати и реализираните 

проекти чрез разработване на механизми за ефективно управление на 

социалните услуги и за повишаване на тяхното качество.  

10. Да се обърне внимание на превенцията и възможностите за ранно откриване 

на рискове сред деца и семейства в процеса на отглеждане, възпитание, 

образование и организация на свободното време на децата. 

11. Да се подобри обликът на населените места и да се повиши жизнения 

стандарт на населението. 

 

 

III. SWOT АНАЛИЗ 

SWOT анализът е от изключителна важност за стратегическото планиране на всеки 

Общински план за развитие, независимо от големината на дадената община. При 

подробното му представяне, той позволява да се направи адекватна оценка на 

ситуацията. Използва се при вземане на управленски решения от различен тип и най-

често при стратегически, защото те са от голямо значение за местното развитие. Има 

важно значение при оценка на дейността на организацията, определяне на текущата 

стратегическа позиция и избора на стратегия. Със SWOT анализа се определят 

конкурентните предимства и ключовата уязвимост на общината. SWOT анализът 

помага да се решават управленските въпроси, възникващи във времето, общината да 

излезе на предни позиции при разработването и управлението на проектите, да търси 

партньорствата и да се справя с текущите проблеми. Това може да се види от т.нар. 

SWOT матрица, която показва подходящите стратегии за организацията. 

SWOT анализът е акроним от:  

• S (Strenghts) – Силни страни;  

• W (Weakness) – Слаби страни, проблеми;  

• О (Opportunities) – Възможности, шансове;  

• Т (Treats) – Заплахи, възможни опасности. 

SWOT анализът изхожда от идеята за разделянето на обекта на стратегическия анализ 

от средата, в която той функционира. Обектът на стратегически анализ се разглежда 

откъм неговите „силни“ и „слаби“ страни. Средата, в която функционира обектът на 

стратегически анализ се диференцира на „възможности“ и „заплахи“. 

Възможности: Възможностите представляват най-благоприятните елементи на 

външната среда на общината. Това са благоприятни за общината възможности, от 

които тя се възползва или би могла да се възползва. 
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Заплахи: Заплахите са най-неблагоприятните сегменти на външната среда за 

общината. Те поставят най-големите бариери пред настоящото или бъдещото 

състояние на общината, които трудно могат да се преодолеят. 

Силни страни: Силните страни са местен ресурс, умение или друго преимущество, 

което притежава общината. Силната страна е отличителна компетенция, която дава 

сравнително предимство на общината. 

Слаби страни: Слабите страни представляват ограниченията или недостига на 

ресурси, умения и способности, които сериозно възпрепятстват развитието на 

общината. Те са конкретни и касаят основно общината и нейните ресурси.  

Основните цели при прилагане на SWOT анализа са: 

 максимално използване на предимствата на организацията и минимизиране 

на ефекта от нейните недостатъци; 

 използване на възможностите и избягване на заплахите на средата. 

Събирането на информация за всеки един от четирите елемента (силни и слаби страни, 

възможности и заплахи) на SWOT анализа дава яснота и перспектива за следващия 

етап – планиране. На базата на информацията се генерират идеи, от които се 

определят конкретни цели и действия.  

SWOT анализът е вид ситуационен анализ, което означава, че той е определен във 

времето, за което са поставени стратегическите цели на ОПР. Факторите от 

вътрешната и външната среда при динамичната и бързо развиваща се среда променят 

и съдържанието на ситуационния SWOT анализ. Той е различен за различните 

периоди от време, съответстващи на стратегическите цели. Тази особеност наложи 

актуализацията на SWOT aнализа, която отговаря на социално-икономическата 

ситуация, характерна за община Стамболово през 2017 г. 

 

ПРОМИШЛЕНОСТ  И  СЕЛСКО  СТОПАНСТВО 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Добро географско разположение, близост до 

границата с Р Гърция и с Р Турция  и 

възможности за трансгранично сътрудничество 

Липса на квалифицирани кадри. Голяма част от 

работещите в Стамболово в живеят в Хасково и 

пътуват ежедневно до работните си места. 

Развитие на няколко основни местни 

производства:   винопроизводство, консервно 

производство, оранжерийно производство,  

преработваща промишленост, шивашка 

промишленост и др. 

Наличие на голям брой микропредприятия с 

ниска степен на конкурентоспособност. Липса 

на големи инвестиции.  

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 

Опасност от: 

 производствени и селскостопански 

замърсявания; 

 нарушаване на ландшафта и неговата цялост; 

 замърсяване със строителни отпадъци. 
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подходящи качества за изготвяне на подови и 

стенни облицовъчни плочки.   

Наличие на голям брой водоеми (язовир 

„Студен кладенец“, 250 водни басейни, река 

Арда и нейните притоци). 

Неефективно използване на водните ресурси за 

напояване, за активно рибопроизводство, за 

водни атракции, обрасла и непочистена брегова 

ивица. 

Развитие на традиционни производства, 

технологично обновени и осъвременени 

(винопроизводство, преработваща 

промишленост и др.). 

Изчезване на традиционни умения, като: 

ковачество, дърводелство, каменарство и др.  

Сравнително не лоша техническа 

инфраструктура и природни дадености, които са 

основа за   развитие на нови производства. 

Липса на подготвени кадри. 

Традиции и добро развитие на отрасъл 

животновъдство, отглеждане на: крави, овце, 

кози, свине, биволи и др. Окрупняване на 

фермите. 

Проблеми в животновъдството. Нередовност на 

субсидиите, трудна пазарна реализация на 

готовата продукция. Проблеми с осигуряването 

на пасища и фуражи.      

Традиции и съвременно развитие на 

овощарството (отглеждане на череши, ябълки, 

орехи, бадеми и др.). Създаване на нови овощни 

насаждения финансирани от ПРСР. 

Изсичане на черниците и липите, изчезване на 

бубарството. Не се търсят възможности за 

развитие на билкарството. 

Наличие на различни биопроизводства на 

територията. 

Единични инициативи за сертифициране на 

местните биопроизводства и биоферми 

Отлични природни и климатични условия за 

отглеждане на липи, черници, ябълки, круши и 

др. овощни насаждения.   

Липса на рибопроизводство и на нейната 

преработка. 

Развитие на пчеларството и производството на 

пчелни продукти. 

Сравнително голям брой пчелари, но с 

органичен обем и асортимент производство. 

Липсва разнообразие на произвежданите пчелни 

продукти и тяхната подготовка за пазара 

(пакетиране). 

Наличие на голям обем горски фонд с 

възможности за развитие на дърводобив и 

дървопреработка. 

Наличие на ерозирали почви, свлачища и 

некачествена дървесина. Голяма част от добива 

на дърва е предназначен за огрев. 

Възможности за професионално обучение на 

територията на общината и провеждане на 

активно обучение по различни програми. 

Липса на достатъчно  квалифициран и 

подготвен персонал за новите изисквания на 

пазара. Обучените хора напускат общината като 

мигрират или емигрират. 

Текат процеси на уедряване на земеделската 

земя. Отглеждат се зърнени и технически 

култури:  пшеница, царевица, овес, ечемик, 

слънчоглед, рапица, а от скоро и лимец.  

Липсва професионален мениджмънт и добро 

познаване на пазарните условия.     

Наличие на пасища и мери.    Възможностите за пасищно животновъдство не 

се използват ефективно.  

Наличие на квалифицирани кадри, обслужващи 

селскостопанските дейности и производства: 

трима ветеринарни лекари и четирима 

агрономи. 

Липсват нови квалифицирани кадри в областта 

на селското стопанство и маркетинга, които да 

поемат обслужването на разширяващото се 

земеделие на територията. 
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Наличие на свободна работна сила. Нисък образователен ценз и недостатъчна 

квалификация на свободната работна ръка. 

Наличие на нови услуги в общината: 3 

бензиностанции, сервизни услуги, миене на 

автомобили и др. 

Липса на разнообразни комунални  и 

туристически услуги, осигуряващи обслужване, 

забавления,  възможности за отдих и 

развлечения. 

Устойчив туристически поток за ежедневен 

плажен и риболовен туризъм, спорт и 

наблюдение на редките птици. 

Липсват атракции и услуги за еднодневните 

туристи. Не се прави достатъчно за задържането 

им на територията на общината и търговското 

им обслужване. 

Наличие на мотел, хотелски комплекси, хотели 

и няколко къщи за гости. 

Предлагане основно на нощувки и ограничен 

брой други услуги.  

Наличие на търговски обекти (ресторанти, 

кафенета и магазини), обслужващи ежедневните 

нужди на местното население и гостите на 

общината. 

Липсват търговски обекти, предлагащи: 

сувенири, екологична храна, релаксиращи 

процедури и др. 

Част от нотариалните услуги, данъчните услуги 

и съдебните услуги се извършват от общинската 

администрация. 

Административните общински електронни 

услуги са ограничени, а частни липсват. 

Наличие на многобройни водоизточници, водни 

басейни и река Арда.  

Не се използва ефективно минералната вода и 

другите водоизточници.  

Реализирани голям брой проекти по ПРСР и 

други програми.  

Малко на брой партньорства и партньорски 

проекти. 

Наличие на места за отдих и отлични природно-

климатични условия за развитието на туризма. 

Липса на комплексни туристически продукти, 

информация и реклама общо за региона.  

Традиционен фолклор, отлична местна кухня,  

обичаи и екологична храна.  

Липса на големи културни прояви привличащи 

външни за общината гости. 

Наличие на неправителствени организации в 

общината.   

Липсват активни НПО, както и туристически 

организации с качествено развита и успешно 

приложима на практика ноу-хау система. 

Издаване на рекламни материали, представящи 

общината и отделни нейни инициативи. 

Липсва рекламна кампания системно 

промоцираща общината и нейните 

възможности. 

Възможност за откриване на нови работни места 

в областта на туризма. 

Сезонна нестабилност на туристическата 

дейност. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

Възможности за развитие на традиционните 

производства, основани на производствените 

иновации и превръщането им в 

конкурентноспособни стоки от съвременен тип. 

Спадане на предприемаческата активност, 

ограничен капацитет и недостатъчен финансов 

ресурс, затрудняващи конкурентоспособността 

на местните производства. 

Нови възможности свързани със структурните 

фондове към ЕС и ПРСР през новия програмен 

период. 

Нисък местен административен капацитет и 

липса на квалифициран персонал. 

Развитие на туризъм и изграждане на 

туристически бази и туристически атракции.  

Единични инициативи, липсва обединяване на 

предприемачите ангажирани с туристическа, 

хотелиерска и ресторантьорска дейност. 
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Изграждане на Туристически информационен 

център, предлагащ информация, обслужване и 

туристически маршрути и свързване на 

общинските бази в единна информационна 

система.  

Предоставяне на ограничена и не винаги 

актуална информация от туристическите обекти. 

Активно развитие на земеделските 

производства, окрупняване на земята и 

животинските стада. 

Не се търсят възможности за експериментиране 

с нови сортове и нови култури, които имат по-

висока принадена стойност.  Липсващи 

обединения на производителите от нов тип. 

Изграждане на обособени индустриални зони в 

покрайнините на населените места  с изградена 

инфраструктура, които да привличат бъдещите 

инвеститори в общината. 

Проблеми с финансирането на техническата и 

производствената инфраструктура, осигуряващи 

подходящи места за изграждане на 

производствени обекти. 

Наличие на многобройни язовири и водоеми 

позволяващи развитието на рибовъдството и 

рибопроизводството. 

Неизяснена законова уредба намаляваща 

инвеститорския интерес.   

Екологично чист  район,  подходящ за 

отглеждане на екологични продукти. 

Липса на преработваща промишленост на 

екологично чистата продукция. 

Възможности за развитие на пчеларството. 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. 

Недостиг на квалифицирана работна ръка. След 

завършване на обучителните курсове често 

липсват възможности за устойчивост на 

създадените работни места.  

Текущо административно обучение на 

служителите от общинска администрация. 

Липсва общински център за професионално 

обучение. 

Обучени млади хора, желаещи да се занимават с 

туризъм.  

Липса на достатъчно работни места и ниско 

заплащане. Липса на инициативност и финансов 

ресурс у младите за развитие на собствен бизнес в 

сферата на туризма и земеделието. 

Наличие на СУ „Свети Климент Охридски” и 

професионално обучение по професията „Готвач”, 

специалност „Производство на кулинарни изделия 

и напитки”. 

      

  

Слаба чуждоезикова подготовка и ограничен брой 

владеещи чужди езици местни кадри. 

Липса на възможности за професионална 

реализация и израстване в професията на хората, 

повишили или получили допълнителна 

квалификация по професията.   

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. 

Застаряващо население  и обезлюдяване на селата. 
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Младите хора до 19 г. са 1 137 на брой, което 

показва добър потенциал човешки ресурс. 

Голяма част от младите хора търсят работа в 

Турция или в големите градове, където има по-

добро заплащане, образование за децата и 

разнообразни здравни и социално-битови услуги. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

Привличане на по-квалифицирани специалисти от 

съседните общини за стимулиране развитието на 

промишлеността и туризма на територията. 

Рязко намаляване броя на образованото население 

и младите хора. Застаряване и обезлюдяване на 

селата. 

Организиране на различни обучителни програми 

подобряващи професионалната подготовка на 

безработните. 

Нисък образователен статус на част от 

населението не позволяващ повишаване на 

квалификацията. 

Изградени международни и партньорски 

взаимоотношения с други общини и местни 

структури от България и Европа. 

Непълно оползотворени възможности на 

изградените международни контакти за 

прилагането на положителните практики. 

Текущо обучение на общинските служители и 

заетите в производството, селското стопанство и 

туризма за повишаване на техните знания и 

умения.   

Образованите и квалифицираните кадри масово 

напускат общината. 

 

ИНФРАСТРУКТУРА 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Изградена добра пътна междуобщинска и 

вътрешнообщинска инфраструктура с обща 

дължина – 230 км.  

Затруднено  снегопочистване на отдалечените 

населени места през зимния сезон. Липса на 

достатъчно средства за поддържане на 

четвъртокласните пътни мрежи. 

Добре развит автомобилен междуселищен 

транспорт.   

Слаба честота на обществения транспорт. В по-

отдалечените села транспорта е нередовен. 

Липсва вътрешноселищен транспорт, свързващ 

Общинския център с периферията. 

Добре изградена вътрешна улична осветителна 

мрежа и трафопостове.     

 Част от електропреносната мрежа е остаряла. 

Цялостна телефонизация на населените места и 

добри комуникационни връзки (мобилно 

покритие, добри телефонни връзки, приемане на 

радио и телевизионни сигнали и др.) 

Неравномерно покритие на различните сигнали. 

 

Осигурена оптична кабелна връзка по въздушен 

път, наличие на безжична мрежа на публични 

места (община, кафенета и др.). Наличие на 

няколко доставчици на Интернет.   

Осигурена е интернет връзка  на кметствата, но 

липсва онлайн връзка между кметствата и 

Общинската администрация за осигуряване на 

административни услуги на място.  

Поставени редица указателни табели и 

информационни табла указващи важни за 

общината обекти. 

Липсва съвременно маркиране и достатъчно на 

брой пътни табели на подходите към общината. 

Добре организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване. 

 

Не се използват всички възможности на  новите 

технологии за разделно събиране и преработка 

на органичните отпадъци.  
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Изградена водопреносна мрежа, осигуряваща 

водоснабдяването на всички населени места. 

Изградена канализационна мрежа общо за 

общината: 58 874 м. 

Изградени Пречиствателни станции за отпадни 

води в 8 села на общината.   

Частично изградена канализационна мрежа; 

Не пуснати в експлоатация на изградените 

МПОСВ.    

8 изградени и работещи фотоволтаични 

централи.   

Опасност от заемане на плодородни земи от  

нови фотоволтаични централи. 

 

Наличие на спортна зала и два стадиона.   Лиса на средства за текуща поддръжка и 

изграждане на нови спортни обекти.  

Наличие на зелени площи и паркова част в 

различни населени места. Изградени детски 

площадки. 

Не всички зелени площи са благоустроени, не 

достатъчно детски площадки и места за 

забавления на открито. 

ВЪЗМОЖНОСТНИ ЗАПЛАХИ 

Изграждане на газопровод, който да захранва 

стопанските обекти и жилищата на общината. 

Липса на интерес поради прогнозно ниско 

потребление. 

Изграждане на нови алтернативни енергийни 

източници, обособени самостоятелно или в 

комплекси. 

Заплаха за птиците при изграждане на вятърните 

генератори. 

Намаляване на земята за обработване. 

Преработка на суровините от разделното 

събиране на отпадъците и иницииране на 

поредица от междуобщински инициативи. 

Невъзможност да се извършват подобни 

дейности, поради не плащане на извършените от 

сепариращата инсталация към Регионалното 

депо дейности.    

Изграждане на туристическа инфраструктура и 

осигуряване на достъп до културните и 

екологични обекти. 

Затруднен достъп до туристическите обекти 

водещ до тяхното непознаване и изключването 

им от туристическите маршрути.   

Изграждане на бизнес инфраструктура и 

развитие на услуги обслужващи бизнеса.   

Отсъствието на публично-частни практики и 

идеи за тяхното приложение влошава местната 

инфраструктура и намалява възможностите за 

нови инвестиции. 

Обновяване и модернизиране на здравната, 

образователната, културната и развлекателната 

инфраструктура. 

Остарялата инфраструктура ще доведе до 

обезлюдяване на общината и до нейното 

маргинализиране. 

Развитие на атракции създаващи предпоставки 

за повече забавления и увеличаване престоя на 

туристите.   

Липса на интегрирани туристически продукти  и 

слаб обмен на туристи и информационни 

продукти, поради конкуренция между местните 

заинтересовани страни. 

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 необходимата инфраструктура и 

съвременни услуги, обезпечаващи доброто 

качество на живот на местното население и 

туристите. 
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ОКОЛНА СРЕДА 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Отлични природни дадености, разнообразен 

ландшафт и богато биоразнообразие. Наличие 

на няколко ЗЗ, ЗМ и природни 

забележителности. 

   

Рядко се реализират мерки, свързани с опазване 

на биоразнообразието и използването на 

природните обекти за екологичен туризъм. 

Не се използват ефективно природните 

дадености.  

Голямо биоразнообразие, характерно за района 

на Източните  Родопи – 1944 вида.  

Използват се за развитие на устойчив еко 

туризъм. 

Поради режимите на защита, част от 

екологичните обекти не могат да се използват 

максимално за развитието на екологичен и 

културен туризъм (възпрепятстват се 

археологическите разкопки в защитените 

територии). 

Наличие на бракониери. 

Наличие на много пещери, природни и 

екологични забележителности.     

Слаба информираност за пещерите и 

природните забележителности в района, които 

не се използват на този етап.  

Изградени и използвани еко-пътеки. Липса на текущо поддържане на екопътеките. 

Липса на достатъчно планински водачи. 

Наличие на голям общински горски фонд. Нерегламентирани сечи на част от горите. 

Информиране на населението за богатото   

биоразнообразие и неговото значение по редица 

проекти. 

Недостатъчна информация и реклама. 

Добро управление на отпадъците осигуряващи 

опазването на околната среда.   

Локални замърсявания в някои територии. 

Липса на разделно събиране. 

Наличие на дивеч. Опасности от бракониерства. 

ВЪЗМОЖНОСТНИ ЗАПЛАХИ 

Възможности за залесявания и изграждане на 

просеки, ограничаващи разрастването на 

пожарите.  

Засилване на ерозионните процеси и 

увеличаване на свлачищата. 

Намаляване на традиционните дървесни видове. 

Подобряване достъпа до значимите екологични 

обекти, повишаване на информираността за тях 

и изграждане на нови еко-пътеки. 

Опасност от замърсяване на околната среда от 

производствени замърсители, туристи и 

местните жители. 

Разработване на проекти, водещи до опазване на 

биоразнообразието и подобряване на околната  

среда. 

Промяна в биоразнообразието. Изчезване на 

някои застрашени видове. 

Изграждане на общинска информационна 

система, която да достигне до максимален брой 

местно население и гости на общината. 

 Прекалена експлоатация на екологичните 

обекти в следствие от повишения интерес.  
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 ЗДРАВЕОПЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Наличие на общински домашен патронаж. Необходимост от нови здравни и социални 

услуги за възрастните хора. 

Реализация на няколко проекта финансирани от 

ОПЧРС, осигуряващи грижи в семейна среда на 

хора, нуждаещи се от постоянно обгрижване в 

ежедневието си. 

След края на проектите тази грижа не може да 

бъде поддържана със собствени средства на 

общината. 

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. 

Липса на възможности за постоянна грижа от 

страна на родителите. 

Наличие на 3 лекарски практики (личен лекар) в 

общината и 4 стоматологични практики.   

Недостатъчен брой лекарски и зъболекарски 

практики.   

Липса на аптека на територията на общината.   

Отсъствие на бездомни и безнадзорни деца,  

сравнително малък процент на хора с 

увреждания. 

Не е осигурен достъп до публичните сгради за 

хората с увреждания.  

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

Включване на уязвимите социални групи в 

различни програми и проекти.  

Социална изолация на уязвимите социални 

групи. 

Изграждане на общината на общината Дом за 

стари хора.   

Самотни стари хора и изолация на хората с 

увреждания. 

  

Разширяване грижите за децата, както по 

отношение на застрашените деца, така и по 

отношение на даровитите деца. 

Неизползване потенциала на младите хора за 

тяхното развитие и успешно социално и 

професионално адаптиране. 

Текущо обновяване и модернизиране на 

здравната и социалната инфраструктура. 

Амортизирана и ниско ефективна здравна база, 

негодна за бъдещо използване. 

Изграждане на и Дневен център за стари хора, 

предлагащ комплексни услуги за възрастните 

хора и хората в неравностойно положение. 

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 

Традиции в областта на културата (танцовите и 

певческите състави), както и   

Провеждане на извънкласните занимания, 

развиващи индивидуалните способности на 

учениците. 

 

Забравени са голяма част от дългогодишните 

традиции, липсват занаятите. 

Липсва мотивация и стимули за ангажираните в 

самодейността. 

Остаряла е материалната база и оборудването на 

читалищата. 
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Богато културно наследство – голямо 

количество регистрирани паметници на 

културата – 57 паметници от национално и 

местно значение, Етнографски музей, 

традиционна кухня и др.. 

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. 

Наличие на 10 работещи читалища, 

разполагащи с помещения, библиотеки и 

самодейни състави. 

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.   

Наличие на традиционни културни събития 

(надсвирването, събори, празници, концерти, 

фестивала на хляба и др.) 

Спирането на надсвирването води до отсъствие 

на голямо традиционно културно събитие в 

общината от регионално или национално 

значение. 

Наличие на интересни местни обичаи и 

традиции и тяхното възпроизвеждане. 

Изчезване на местните традиции и обичаи и 

изтриването им от обществената памет. 

 

Наличие на спортна инфраструктура с 

възможности за надграждане.  

Липса на спортни съоръжения в голям брой от 

населените места. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

Възстановяване на надсвирването чрез 

включването му в конкретен проект. 

Амортизация и разрушаване на наличната 

културна инфраструктура.  

Липса на подходящ терен за провеждане на 

големи публични инициативи. 

Кандидатстване по ПРСР и по различни 

европейски програми.  

Активен обмен на самодейни състави с други 

страни. 

Постепенно намаляване на културните прояви и 

обществения интерес към тях. Закриване на 

съставите поради застаряващото население.  

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 

историческото минало, екологията и др.   

Инертност, липса на интереси, неглижиране на 

културните и екологичните ценности, липса на 

позитивно мислене и инициативност сред 

неправителствения сектор, учителите и младите 

хора. 

Обновяване и разширяване на спортната 

инфраструктура. 

Занемаряване на спортната инфраструктура 

поради липса на достатъчно средства за 

текущото й поддържане. 

 

Направеният SWOT анализ съдържа изводите от стратегическите анализи на 

вътрешната  и външната среда за определяне на силните и слабите страни на 

общината, както и на външните възможности и заплахи. SWOT анализът като техника 
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предвижда разработването на матрица, чрез която максимално добре да се съчетаят 

силните и слабите страни на организацията и външните възможности и заплахи.  

Между четирите квадранта на SWOT анализа съществуват определени зависимости. 

Връзката между Възможностите и Силните страни дава представа за лостовете на 

развитие. За община Стамболово това предполага обединението на наличните местни 

и регионални ресурси с възможностите, които предоставят европейските фондове и 

другите видове икономически механизми на национално равнище. Обединяването на 

тези фактори създава предпоставки за оптимизиране управлението на общината. 

От анализа става ясно, че най-подходящата стратегия за община Стамболово е 

агресивната стратегия или стратегията „Maxi-Maxi“, защото при нея връзката 

между Силните страни и Възможностите е най-силна и най-реалистична. Те 

определят основно възможностите на развитие на общината, чрез които се цели да се 

извлече максимална полза от тях. До този момент тази стратегия е дала много добри 

резултати и трябва да продължи да се прилага.  

От анализа следва, че основните задачи, върху които трябва да се концентрира 

управлението на общината, са: 

 Активно използване на финансовите инструменти на ЕС за изграждане на 

адекватна инфраструктура и изграждане на ефективни партньорства с цел 

оптимизиране изпълнението на ОПР; 

 Реализиране на проектите, свързани с активното използване на местните и 

регионални ресурси за устойчиво развитие на територията; 

 Осигуряване на благоприятна среда за интензивно развитие на аграрния 

сектор, която да отговаря на всички нормативни европейски и екологични 

изисквания; 

 Създаване на благоприятна среда за развитието на еко и алтернативен туризъм; 

 Подобряване на административното обслужване на гражданите и разширяване 

на административния капацитет на общината; 

 Запазване на биоразнообразието и опазване на чиста околна среда. 

От анализа става ясно, че не се налага промяна на стратегическата рамка, необходимо 

е да се актуализира само Програмата за изпълнение на Общинския план за развитие 

2014–2020 г. 
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IV. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА 

1. СТРУКТУРА НА СТРАТЕГЧИЕСКАТА ЧАСТ НА 

ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ   

Резултатите от SWOT анализа и планираните инициативи в национални стратегически 

документи са предпоставка за формулиране на визията и главната цел на общината, 

като именно те осигуряват увереност за реалистичност, обективност и достижимост 

на планираните цели. 

На базата на съществуващите местни ресурси и приложения подход, желанието за 

достигане на известно ниво на развитие за община Стамболово през настоящия 

програмен период от страна на местната общност, се очертава да бъде следната: 

ВИЗИЯ 

Създаване на привлекателна жизнена среда и качество на живот чрез устойчив  

растеж  на  малките  и  средни предприятия, земеделието, туризма и услугите,  

използвайки съхраненото култо-историческо  и  природно наследство. 

 

Основната цел е насочена към подпомагане развитието на вътрешния потенциал на 

местната икономика и селското стопанство, които ще осигурят устойчивост и 

подкрепа за развитието на местния пазар на труда и трудовата заетост  като цяло. 

Създаването на привлекателна жизнена среда и качество на живот за местното 

население ще се осъществи на базата на повишената производителност и засилената 

трудова активност. Постигането на главната цел се базира на прилагане принципа на 

партньорство и осигуряване на информация и публичност за ОПР и неговата 

реализация. Действията за прилагане на този принцип осигуряват прозрачност и 

информираност на гражданите и партньорите относно очакваните резултати и ползите 

за местната общност като цяло. Съпричастността и информираността на 

заинтересованите страни ги мотивира и ги активизира за участие в процеса на 

реализация на ОПР. Така се постига по-висока ефективност и ефикасност на 

плановите процеси. 

ОСНОВНА ЦЕЛ 

Постигане на интегрирано устойчиво развитие, повишаващо трудовата 

заетост, професионалната реализация и стандарта на живот чрез ефективно 

използване на собствените ресурси и разширяване на местните, регионалните, 

трансграничните и транснационалните партньорства.    

 

Целите, приоритетите, мерките и проектите, заложени в стратегическата част на ОПР 

на Община Стамболово 2014–2020 г., кореспондират с изводите от социално-

икономическия анализ, наличния потенциал и външните фактори, които следва да 

бъдат използвани като материален, финансов и интелектуален ресурс в действията за 

постигане на желаната визия и основата цел в развитието. 

Всички те са подредени в йерархия, която е представена в следващата схема. 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 
 

ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ВЪТРЕШНИЯ 

ПОТЕНЦИАЛ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 
 

Първата цел представя желаното състояние на икономиката в общината. От особена 

важност е приложението на единен подход насърчаващ инвестициите и 

иновационните решения при изграждането на съвременното предприемачество. 

Акцентът се поставя и върху икономическия растеж, конкурентоспособността, 

насърчаването на инвестициите и подобряване качеството на човешките ресурси, чрез 

оптимизиране качеството на образованието, квалификацията и трудовата заетост. 

Тази цел е най-широкообхватна, защото тя обхваща селското стопанство, 

преработващата и хранително-вкусовата промишленост, туризма, транспортните и 

логистични дейности и др.  

Тази стратегическа цел подкрепя действия и мерки, които да преодолеят слабостите 

на общинската икономика на областно и национално ниво. Мерките, които се 

планират, ще осигурят база за иницииране на проектни идеи от местните 

заинтересовани страни, които използвайки специфичния потенциал и фактори на 

растеж на общинската територия ще постигнат качествен и устойчив икономически 

напредък. 

Акцент в икономическото развитие се поставя върху насърчаването и подпомагането 

на селското стопанство и неговата модернизация, както и в областта на туризма, 

особено на алтернативните му форми, като сектор с висок потенциал за растеж и 

генериране на добавена стойност. 

Постигането на тази цел изисква познаване на нуждите за инвестиране в различни 

дейности, осигуряващи устойчивост към бедствия, и развитие на системи за 

предотвратяване на бедствия и аварии. Специално внимание е обърнато на борбата с 

пожарите, наводненията, неблагоприятните климатични дадености и вредителите. 

Набелязаните мерки целят да стабилизират и развият икономическата структура в 

посока развитие на преработващата промишленост с дейности от различен вид, 

доколкото тази промишленост е основа за въвеждане на нови технологии, 

диверсифициране на работните места, запазване и привличане на високо 

квалифицирани специалисти. 

 

 

 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 
 

ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ ЧРЕЗ 

СЪЗДАВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ИНФРАСТРУКТУРА, 

СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ, ДОСТЪПНО И КАЧЕСТВЕНО 

ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КУЛТУРА И СПОРТ 
 

Тази стратегическа цел предполага инициирането на поредица от мерки, които ще 

доведат до подобряване на социалните, икономическите и обществените процеси и до 

повишаване качеството на живот на местното население. Това ще се постигне чрез 
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провеждане на последователна политика, целяща обновяване на техническата 

инфраструктура, подобряване на образователните, социалните, здравните и 

публичните услугите, качеството на човешките ресурси и възможностите за тяхната 

професионална и социална реализация.  

Развитието на местната икономика, в съответствие с поставената стратегическа цел 1 

ще осигури устойчива заетост, което ще повлияе върху доходите и качеството на 

живот на населението. Особено внимание трябва да се отдели на мерките, насочени 

към преодоляване на социалната изолация, подпомагане на интеграцията и 

повишаване на образователното равнище на населението, а също и на предоставяните 

социални услуги за хора в неравностойно положение. 

Тази цел е насочена към преодоляване на ограниченията на съществуващите 

транспортни и комуникационни канали чрез подобряване и реконструкция на 

съществуващите и изграждане на нови. Тя обхваща подобряването на комуналната 

инфраструктура, жизнената и архитектурна среда в общината, възможностите за 

трансгранично и трансрегионално сътрудничество. 

Постигането на тази стратегическа цел ще има мултиплициращ ефект върху първата 

цел. 

Въпреки диагностицираните потребности и дефинирани стратегически цели за 

развитие на общината, ограничените ресурси (финансови, времеви, човешки, 

технологични и т.н.) изискват набелязването на приоритетни области за развитие на 

община Стамболово за следващия планов период, които са отразени в стратегическата 

рамка. 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3  
 

ЗАПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА ЧРЕЗ ИНТЕГРИРАНЕ НА ГЛОБАЛНИТЕ 

ЕКОЛОГИЧНИ ЦЕЛИ И РАЗВИТИЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Общината може да се дефинира като комплексна динамична система, която се е 

формирала, формира се и ще се формира и в бъдеще, от една страна, на основата на 

социално-икономическите и природните атрибути на пространството, а от друга – в 

съответствие с намеренията и желанията на обществото, изразени чрез местната 

политика, формулирана при определена нормативна рамка и конкретизирана чрез 

разработване на местна политика.  

Това налага необходимостта от изграждане на адекватна система за анализ, 

управление и мониторинг на развиващите се и взаимодействащи си природни и 

социално-икономически системи, която следва да осигури както навременна и 

задълбочена информация за тяхното функционално поведение, така и да позволява 

формулирането на адекватна политика за планиране и управление на територията.  

Устойчивият просперитет на местните общности от своя страна изисква разбирането, 

че този устойчив просперитет е възможен единствено чрез интегриран подход на 

планиране и управление на територията на общината и свързаните с нея природни, 

икономически и социални системи. Важен елемент на устойчивостта е свързан с 
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ефективното включване на проблематиката, свързана с глобалните проблеми на 

околната среда в стратегическата част на документа.  

Приоритетите, специфичните цели, мерките и проектите са насочени към мотивация, 

организиране на конкретни действия, определяне източниците на финансиране и 

партньорствата, което води до една дългосрочна устойчивост в планирането за 

подобряване качеството на околната среда. Особено важно условие е насърчаването 

на иновативните технологии, насочени към опазването на околната среда и 

биоразнообразието, увеличаване на ресурсната ефективност в секторите отпадъци, 

води, опазване на почвите и намаляване замърсяванията на въздуха. По този начин ще 

се засили адаптацията към изменението на климата, ще се осигури превенция на риска 

и ще се оптимизира управлението в община Стамболово. 
 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4 

УКРЕПВАНЕ  НА  ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА  СРЕДА ЗА ПО-

ВИСОКА  ЕФЕКТИВНОСТ  НА  ПУБЛИЧНИТЕ  УСЛУГИ  ЗА 

ГРАЖДАНИТЕ  И  БИЗНЕСА 
 

Предоставянето на качествени публични услуги предполага повишаване и 

поддържане компетентността на административния персонал, повишаване на 

управленската култура и капацитет на общинската администрация и по-добра 

координация и взаимодействие между публичните институции и гражданските 

структури.  Това ще се постигне чрез партньорство между местните, регионалните и 

националните власти, бизнеса и неправителствения сектор.  

Намаляването на административната тежест ще се реализира на базата на 

електронизацията на общинските услуги и осигуряване на отвореност и прозрачност 

на общинската администрация към граждани и бизнес.  

 

2.  ПРИОРИТЕТИ, СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И МЕРКИ   

Приоритет 1. Повишаване на конкурентоспособността на 

селскостопанския сектор и на сектора на рибарството и 

аквакултурите. 
 

Въпреки регистрираните положителни промени през първите три години от 

реализацията на ОПР в областта на растениевъдството и животновъдството, община 

Стамболово в партньорство със земеделските производители и предприемачите има 

да решава все още доста проблеми в този сектор. 

Селското стопанство в общината се характеризира с множество проблеми: 

 все още преобладава ниско ефективното производство; 

 голям брой нестабилни стопански структури в аграрния сектор; 

 ниско ниво на научно обслужване; 

 липса на достатъчно условия за развитие на фермерство от съвременен 

европейски тип; 
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 неоползотворени възможности на зеленчукопроизводството, 

билкопроизводството, други алтернативни култури и поливното земеделие; 

 неоползотворени възможности за ефективно животновъдство и недостатъчни 

суровини за преработка; 

 неразвито рибовъдство и рибопреработка; 

 неразвита производствена инфраструктура. 

Структурните проблеми в земеделието и по-специално липсата на достатъчно на брой 

окрупнени и пазарно ориентирани стопанства в определени продуктови направления 

(като производството на зеленчуци, плодове, месо и мляко) създават сериозни 

затруднения. Последните не могат да реализират напълно потенциала си за висока 

конкурентоспособност поради раздробяването на стопанствата и увеличените разходи 

за доставка на качествена суровина за преработка. 

Аграрната политика се фокусира върху създаването и поддържането на условия за 

ускоряване на процесите на преструктуриране в отрасъла – окрупняване на дребните 

фамилни стопанства; установяване на подходящата продуктова структура; баланс 

между вложените ресурси и резултатите, с които ще се гарантира жизнеспособност и 

рентабилност на стопанствата, както и засилване на пазарната им ориентация и 

позиции. 

Реализирането на пакети от мерки с насоченост в селското стопанство ще допринесат 

за конкурентоспособността на земеделското производство, като същевременно ще се 

гарантира повишаването на степента на устойчиво и ефективно използване на 

ресурсите. Приоритетните дейности са насочени към структурно балансиране на 

селскостопанския отрасъл, преодоляване на технологичното изоставане, повишаване 

общата производителност, подобряване и опазване на околната среда, изграждане на 

хидромелиоративни структури. Планираните мерки обхващат още: ефективно 

управление на рисковете в земеделието; насърчаване развитието на биологичното 

земеделие; подкрепа на мерки за развитие и популяризиране на винарството и виното, 

произвеждано в района; увеличаване производството на пчелни продукти, 

поддържане и съхраняване на горските ресурси, развитие на горското стопанство и 

внедряване на системи за устойчиво управление на горите. 

СЦ 1.1. Стабилизиране и модернизиране на селско стопанство и развитие на 

горското стопанство. 

М.1.1.1. Създаване на условия за развитие на конкурентоспособно и пазарно 

ориентирано селско стопанство.  

М.1.1.2.  Подкрепа на устойчивото развитие на местната общност. 

М.1.1.3. Развитие на маркетинга и рекламата на селскостопанската продукция. 

М.1.1.4. Стимулиране развитието и връзките между земеделските 

производители и създаване на браншови организации в различните сектори.    

М.1.1.5.  Стимулиране развитието на биопроизводството и биодинамичното 

земеделие. 

М.1.1.6.  Подпомагане развитието на рибовъдството, рибопроизводството и 

аквакултурите. 

М.1.1.7.  Възобновяване и залесяване на горския фонд. 
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СЦ 1.2. Борба с пожарите, наводненията, неблагоприятните климатични 

дадености и вредителите. 

М.1.2.1.  Изграждане на система за наблюдение, превенция и борба с 

пожарите.   

М.1.2.2.  Борба с ерозията наводненията и неблагоприятните климатични 

изменения. 

М.1.2.3.  Борба с вредителите в горите и селскостопанските култури. 

 

Приоритет 2. Постигане на интелигентен икономически растеж и 

икономическо сближаване чрез подобряване на бизнес средата, 

насърчаване на инвестициите и повишаване качеството на 

човешкия ресурс.  
 

Обхватът на дейностите и мерките за подкрепа на икономическия растеж включва: 

повишаване на производителността, качеството и добавената стойност в 

преработващата промишленост чрез въвеждане на нови енергоспестяващи и 

екологични технологии; развитие на пазари/тържища и ефективен маркетинг за 

местна продукция; по-висока професионална квалификация и информираност на 

заетите и безработните; подпомагане сдружаването на бизнеса и обмена на 

положителни практики, развитие на публично-частните партньорства и др.  
 

В областта на туризма са планирани  мерки, които насърчават развитието на почти 

всички видове туризъм – развлекателен, познавателен, културен, религиозен, 

екологичен, селски, ловен, спортен, ваканционен и др. Бариерите пред туристическия 

бизнес в общината са свързани с инфраструктура с нисък стандарт; туристически 

продукти в „идейна фаза”; недостатъчен професионализъм; ниска информираност на 

населението и недобра пътна инфраструктура. 
 

Дейности, които се подкрепят в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси” 

2014–2020, са свързани с активизиране на продължително безработни и неактивни 

лица чрез индивидуално консултиране, организиране на трудови борси, прилагане на 

специализирани мерки и програми; мерки за младежка заетост; инициативи, 

улесняващи прехода между образование и работа; интеграционни пакети от действия, 

свързани с организиране на програми и обучения, насочени към безработните в 

неравностойно положение; повишаване на квалификацията и уменията на заети и 

безработни в съответствие с изискванията на пазара на труда; професионална 

квалификация и преквалификация, обучения за придобиване на ключови 

компетентности за безработни и заети лица; провеждане на обучения в 

предприемачество; разработване местни програми за насърчаване включването в 

заетост на безработните в неравностойно положение на пазара на труда; създаване на 

модерна система за професионално насочване и информация. 
 

Изпълнението на мерки с такава приоритетна насоченост имат за цел повишаване на 

образователното ниво на местното население в подтрудоспособна и в трудоспособна 

възраст за осигуряване на алтернативна заетост и повишаване на доходите. 

Повишаването на образователното равнище на местното население е нужно с оглед 

очакваните инвестиции в сферата на туризма, промишлеността и съпътстващите 

големи инфраструктурни проектни дейности.  
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СЦ 2.1. Стимулиране дейността на частния сектор и МСП в общината. 
 

М.2.1.1. Активна подкрепа за МСП, повишаваща тяхната 

конкурентоспособност. 
 

М.2.1.2.  Привличане на външни инвеститори и подкрепа на местните 

инвеститори за създаване на предпоставки за устойчивост на МСП. 
 

М.2.1.3.  Въвеждане на нови иновативни технологии и разнообразяване на 

асортиментите и услугите в МСП. 
 

М.2.1.4.   Внедряване на системи за управление на качеството. 
 

М.2.1.5.  Партньорство между общинска администрация, частния сектор, 

малките и средни предприятия (МСП) и социалните партньори.  
 

М.2.1.6.   Повишаване на предприемаческата култура и мениджърските умения. 
 

М.2.1.7. Подкрепа за преминаване към нисковъглеродна икономика и 

интелигентна мобилност за намаляване на климатичните промени. 
 

СЦ 2.2. Развитие и привличане на вътрешни и чужди инвестиции по програми и 

проекти за трансгранично, европейско и международно сътрудничество. 
 

 М.2.2.1. Трансгранично сътрудничество с РГърция и РТурция. 
 

 М.2.2.2. Сътрудничество с общини от Европейския съюз  и други европейски 

страни. 
 

СЦ 2.3. Подпомагане развитието на културен, селски, винен и екотуризъм. 
 

 М.2.3.1. Формиране и маркетинг и реклама на местни туристически продукти. 
 

 М.2.3.2. Изграждане на туристическа инфраструктура. 
 

СЦ 2.4. Интензифициране на процеса, създаващ работни места. 
 

  М.2.4.1. Създаване високо равнище на заетост като условие за постигане на 

по-бърз и по-траен растеж, социално сближаване и повишаване на доходите. 
 

  М.2.4.2. Обучение и професионална подготовка. 
 

  М.2.4.3. Създаване на условия, запазващи съществуващите работни места на 

заетите в селското стопанство и в МСП. 
 

  М.2.4.4. Създаване на условия за повишаване на трудовите доходи с акцент 

на младежката заетост. 

 
Приоритет 3. Интегрирано развитие на общината чрез изграждане 

на инфраструктурни мрежи и услуги, обезпечаващи по-висок 

стандарт на живота. 
 

Интервенциите в тази приоритетна област са насочени към развитие на социалната, 

здравната, спортна и образователната инфраструктура. Изграждането на интегрирана 

инфраструктура осигурява условия за по-висок стандарт на живота, които са особено 

важни за задържане на младите хора и за привличане на нови жители на територията.  
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Освен това инфраструктурата осигурява въвеждането на нови дейности за социално 

развитие и подпомагане, подобряване на здравеопазването, развитие на спорта и 

културната сфера, така също възстановяване/рехабилитация или изграждане на места 

за отдих и развлечения. Тези интервенции се допълват от интервенции, планирани в 

други приоритетни области на ОПР. Тази приоритетна област се разгръща в следните 

тематични направления: 

 Подобряване качеството на социалната инфраструктура и условията на живот; 

 Повишаване качеството на образователната инфраструктура, която от своя 

страна спомага за подобряване качеството на човешкия ресурс; 

 Подобряване на качеството и обхвата на здравните услуги; 

 Развитие на културата, културните институции и екологията чрез разширяване 

и улесняване достъпа на гражданите до архитектурните и екологични обекти. 

 Създаване на условия за спорт и пълноценно използване на свободното време 

на младите хора, което осигурява превенция на рисковото поведение сред 

децата и младите хора. 

Провеждането на политика за реформи на системата за социална подкрепа е 

превенция на бедността и социалното включване на уязвими групи и лица. Осигурява 

се единен подход към предоставянето на социални услуги на територията на община 

Стамболово за постигане на ефективно планиране, разкриване, финансиране и 

договаряне на социалните услуги. Планираните мерки ще дадат възможност да се 

предоставят необходими и желани услуги в общината, съобразно възможностите. 

Социалните услуги трябва да станат достъпни, качествени и ефективни и да отговарят 

на нуждите на потребителите.  

Националната програма за развитие „България 2020” акцентира върху редица мерки, 

насочени към цялостно модернизиране на образователната система на всички нива. 

Акцентът е върху качеството на образованието за повишаване възможностите за 

професионална и лична изява. Поставени са две национални цели в съответствие със 

Стратегия „Европа 2020”: 

 да се намали делът на преждевременно напусналите училище дo 11%; 

 делът на завършилите висше образование на възраст 30–34 години да 

достигне 36%. 

Предвидените мерки по отношение на подобряване на качеството и разширяване 

на обхвата на предоставяните здравни услуги са свързани с  обновяване, 

ремонтиране и осъвременяване на техническото оборудване в здравните служби в 

населените места, подобряване на енергийната ефективност в тях; осигуряване на 

качествени и достъпни здравни услуги за населението на цялата територия на 

общината, както и закупуване на медицинска апаратура.    

По отношение на развитието на културата и културните институции, 

разширяване и улесняване на достъпа на гражданите до изкуство и култура 
мерките са насочени към изграждане на инфраструктурата на културата и 

експонирането на културното наследство на територията на община Стамболово. 

Инициативите тук са насочени към съхраняване и подобряване на читалищната мрежа. 

Реализирането на мерки за съхраняване и разпространяване на регионалното изкуство, 

традиции и обичаи и тяхното популяризиране е важно за формирането на културен 

облик на общината.    
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Мерките, които могат да бъдат реализирани за създаване на условия за спорт и 

пълноценно използване на свободното време на младите хора и превенция на 
рисковото поведение сред децата и младите хора, са свързани с подобряване на 

училищната спортна инфраструктура; поддържане на открити и закрити спортни 

площи; изграждане на нова спортна инфраструктура; насърчаване на масовия спорт 

сред младежите и масовите спортни събития; модернизация и ефективно използване 

на материалната среда за провеждане на младежка дейност. 

СЦ 3.1. Подобряване състоянието на съществуващата и изграждане на нова 

инфраструктура в областта на социалните, здравните услуги и отдиха. 

М.3.1.1. Изграждане на социална инфраструктура и интеграция на групи в 

неравностойно положение. 

М.3.1.2. Разработване и реализация на проекти, подобряващи качеството и 

разширяващи пакета от социални услуги за населението. 

М.3.1.3. Изграждане на здравна инфраструктура и подобряване качеството на 

здравните услуги. 

СЦ 3.2. Подобряване състоянието на учебните заведения и стимулиране на 

иновационните подходи в работата с учениците.  

М.3.2.1. Ремонтни и строителни дейности за подобряване на условията и МТБ в    

училищата. 

М.3.2.2. Създаване на условия за разширяване и разнообразяване на 

извънкласните и извънучилищни форми на обучение (клубове). 

М.3.2.3. Разширяване броя на обхванатите деца и младежи от общинската 

училищна мрежа. 

СЦ 3.3.  Създаване на условия за спорт, туризъм, отдих и забавления. 

 М.3.3.1. Изграждане и рехабилитация на спортна инфраструктура.  

 М.3.3.2. Подобряване на възможностите за спорт и забавления на младите хора. 

СЦ 3.4.  Съхраняване, развитие и популяризиране на културно-историческото 

наследство и спорта. 

М.3.4.1. Изграждане на нова и поддръжка на съществуващата културна 

инфраструктура. 

М.3.4.2. Подобряване на МТБ и разнообразяване на културните дейности. 

 

Приоритет 4. Подобряване на техническата инфраструктура, 

рехабилитация на уличната настилка, благоустрояване на 

обществената среда и пространства. 
 

Предвидените мерки, водещи до изграждане на техническата инфраструктура, 

включват: изграждане на улична мрежа, пътища, ВиК, енергийна мрежа, 

производствена инфраструктура, интернет и цифрово телефонно покритие. 

Изграждането на съвременна инфраструктура осигурява оптимални условия и връзки 

с висока кореспондентност, които са предпоставка не само за развитие на 

икономиката, селското стопанство и заетостта, но и за осигуряване на оптимални 

условия за висок стандарт на живота. 
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Създаването, подобряването и разширяването на дребната по мащаби инфраструктура, 

въвеждане и използване на възобновяеми енергийни източници, инфраструктура за 

отдих, туристическа информация и обозначаване на туристически обекти, поддръжка, 

възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата и 

селския ландшафт са важни изисквания за надграждане и развитие на местните 

общности и осигуряване на условия за просперитет.  

Изграждането и поддържането на техническата инфраструктура, свързана с 

подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните 

ресурси, е приоритетна дейност за община Стамболово. В доизграждането на пътните 

отсечки и рехабилитацията на пътната инфраструктура се планират значителни по 

размер средства. Изпълнението на проектите трябва да доведе до повишаване на 

безопасността на пътуващите, съкращаване на времето за придвижване и спестяване 

на транспортни разходи за бизнеса и гражданите.  

Със средства по различни програми се планира подобряване състоянието на ВиК 

инфраструктурата в общината, така че загубите на вода да бъдат намалени, а 

състоянието на околната среда да се подобри.   

Планират се различни дейности за укрепване на бреговете, почистване на речните 

корита и залесявания, които да ограничат неблагоприятните въздействия от 

наводнения и свлачищни процеси  върху населението. 

СЦ 4.1.   Подобряване качеството на услугата водоснабдяване и канализация. 

М.4.1.1. Инвестиции за изграждане, реконструкцията и рехабилитацията на 

водоснабдителни системи и съоръжения. 

М.4.1.2. Изграждане и рехабилитация на канализационни системи и 

пречиствателни станции. 

СЦ 4.2.   Рехабилитация, модернизация на водохранителните зони, 

водохващанията, водоемите и пространствата около тях.   

М.4.2.1.  Рехабилитация и модернизация на водоемите и пространствата около 

тях.   

М.4.2.2. Регулиране на речните корита с цел намаляване на опасностите от 

наводнения. 

М.4.2.3. Изграждане, ремонт и възстановяване на хидромелиоративни и други 

съоръжения. 

СЦ 4.3. Изграждане и рехабилитация на пътната и улична мрежа и привеждането 

й в съответствие с европейските стандарти. 

М.4.3.1.  Изграждане,  реконструкция и рехабилитация на вътрешна уличната 

мрежа. 

М.4.3.2. Цялостен и частичен ремонт на пътни участъци. 

М.4.3.3. Изграждане на пътни участъци и транспортна инфраструктура. 

СЦ 4.4. Развитие и модернизация  на  съществуващата  енергийна и 

телекомуникационна инфраструктура. 

М.4.4.1.  Подобряване на електропреносната мрежа. 

М.4.4.2. Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд. 
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М.4.4.3. Използване на алтернативни енергийни източници. 

М.4.4.4. Завършване и модернизация на телекомуникационната мрежа на 

територията на общината. 

СЦ 4.5. Изграждане и благоустрояване  на свободните пространства и 

специализираните инфраструктури. 

М.4.5.1. Озеленяване и благоустрояване на свободните пространства в  

общината. 

М.4.5.2. Благоустрояване на специализираните инфраструктури. 

 

Приоритет 5. Подобряване качествата на околната среда, 

устойчиво използване на природните ресурси и превенция на 

климатичните промени. 
 

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 урбанизираната среда, екологичното образование и въвеждането на 

механизми за стимулиране на енергийната ефективност на промишлени и битови 

сгради са важни за решаване на проблемите през програмния период.  

Мерките, включени в тази приоритетна област, целят да осигурят съхраняването на 

природата и околната среда за максимално използване потенциала на местните 

ресурси на община Стамболово и превръщането й в привлекателно място за живеене 

и бизнес. В ОПР се залага на използването на местния потенциал, както и на 

развитието на европейското териториално сътрудничество като възможност за 

повишаване качеството на живот и преодоляване на проблемите в областта на 

околната среда на територията на общината.   

През новия програмен период страната ни е изправена пред предизвикателството да 

постигне европейските стандарти и изисквания за околна среда и устойчиво развитие, 

да се справи с предизвикателствата, които решават повечето страни за реформиране 

на икономиките си в посока на по-ефективно използване на всички ресурси и по-малко 

замърсяване на околната среда. 

Ще се насърчават земеделските производители да предоставят екологични услуги и 

услуги, свързани с климата – подкрепата ще бъде насочена към отделни или групи 

земеделски производители, които доброволно се задължават да извършват дейности, 

състоящи се от един или повече многогодишни ангажименти за агроекология и климат 

по отношение на земеделска земя. В рамките на Първи стълб на ОСП ще се предоставя 

подкрепа за прилагане на задължителни едногодишни практики, насочени към 

разнообразяване на културите, поддържане на постоянни пасища и приоритетни 

екологични площи. Селскостопанските производители ще бъдат насърчавани да 

преминават към или да поддържат биологично земеделие.  

Поддържане и съхраняване на горските ресурси – подкрепата ще бъде насочена към 

борбата с ветровата и водна ерозия, с опустяването и неблагоприятните последствия 

от затоплянето на климата. Ще се стимулира въвеждането на превантивни мерки за 

предпазването на горите от пожари, възстановяването на горските масиви и 
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осъществяването на залесителните дейности с оглед увеличаване площите, 

използвани по устойчив начин, преобразуване на нискокачествената изоставена земя 

в гори, намаляване на почвената ерозия и подобряване на водния баланс. 

Особено важно е ефективното използване на ресурсите в общината чрез оптимизиране 

събирането на отпадъците и внедряване на съвременни технологии за разделно 

събиране, компостиране на биоразградимите отпадъци, рециклиране и 

екологосъобразното им обезвреждане. 

СЦ 5.1.  Ефективно управление на отпадъците. 

  М.5.1.1. Ликвидиране на локалните замърсявания в и край населените места.    

М.5.1.2. Изграждане на специализирана инфраструктура и разширяване на 

услугите, свързани с опазването на околната среда. 

М.5.1.3. Обновяване и модернизиране на оборудването за сметосъбиране и 

сметоизвозване в общината.  

М.5.1.4. Изграждане на система за разделно събиране на отпадъците и повторна 

употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, 

метал, пластмаса и стъкло. 

М.5.1.5.  Разработване на общинска политика за управление на отпадъците. 

М.5.1.6.  Изграждане на площадки и съоръжения, намаляващи замърсяванията. 

СЦ 5.2.  Превенция на климатичните промени и борба с техните последствия. 

М.5.2.1.   Адаптация към последиците от климатичните промени. 

М.5.2.2.  Въвеждане на ефективен контрол върху опазването на околната среда. 

 

Приоритет 6. Опазване на биоразнообразието и екосистемите. 
 

Друг важен приоритет е опазването, поддържането и възстановяването на 

биологичното разнообразие като част от природния потенциал за устойчиво развитие 

на общината – актуализиране на Програмата за опазване на околната среда, 

разработване на планове за управление на защитени територии, защитени зони по 

„Натура 2000“ и изпълнението на конкретните мерки за тяхното изпълнение.  

Аспектите, в които е необходимо да бъдат предприети мерки, са насочени към 

поддържане на чистотата на въздуха, водите и почвите, надеждното функциониране 

на системата за мониторинг и управление на околната среда. 

Значението на екологичната политика и на нейното интегриране в другите 

политически области става все по-важно, което налага непрекъснато да се работи за 

постигането на максимална ефективност, икономическа рационалност и прозрачност. 

СЦ 6.1.  Опазване, съхраняване и възстановяване на биоразнообразието. 

М.6.1.1. Повишаване на екологичната култура и информираността на 

населението.    

М.6.1.2. Подобряване на плановата дейност, свързана с опазването на околната 

среда. 

 



       

Актуализиран Общински план за развитие на община Стамболово 

2014–2020 г.    

130 
 

СЦ 6.2.  Подобряване състоянието на околната среда. 

 М.6.2.1. Подобряване чистотата на въздуха, почвата и водите.   

 

Приоритет 7.  Добро управление и публичност. 
 

Приоритетът включва мерки, насочени към развитие капацитета на местната 

администрация за подобряване на административните услуги и местното управление. 

Областите на въздействие, както и съответстващите им мерки, свързани с 

реализацията на приоритетната област, са: 

 Подобряване на качеството и оборудването на техническата 

инфраструктура, обезпечаваща административното обслужване на 

населението и бизнеса; 

 Повишаване на административния капацитет чрез обучения и технологични 

нововъведения; 

 Повишаване капацитета на местната администрация за управление на 

проекти; 

 Разработване на цифрови кадастрални карти; 

 Осигуряване на устойчиво и хармонично устройствено планиране на 

територията чрез разработване на устройствени планове, които да осигуряват 

комплексно, интегрирано и устойчиво развитие на населените места.     

СЦ 7.1.  Подобряване достъпа и качеството на обществени услуги. 

М.7.1.1. Благоустрояване на обекти на общественото обслужване за по-добър 

достъп до основните обществени услуги.    

М.7.1.2. Разширяване на качеството и видовете услуги, предлагани на 

територията на общината. 

М.7.1.3. Подмяна и ъпгрейд на хардуера и софтуера в общинска администрация. 

СЦ 7.2.  Осигуряване на актуални кадастрални карти и устройствени планове. 

М.7.2.1. Изработване и одобряване на устройствени планове за населените 

места на общината.   

М.7.2.2. Осъвременяване на кадастралните карти и регулационните планове. 

СЦ 7.3.  Публичност, информираност и партньорства. 

М.7.3.1.  Провеждане на мерки за публичност. 

М.7.3.2.  Обучение и обмен на добри практики. 

М.7.3.3. Подобряване прозрачността и достъпността в работата на Общински 

съвет и общинска администрация.  

М.7.3.4.  Оценка на управляващата дейност и обратна връзка от страна на 

гражданите. 

М.7.3.5.  Ефективно взаимодействие на общинската администрация със 

структурите на гражданското общество.   
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СЦ 7.4.  Създаване на по-добра институционална среда. 

М.7.4.1. Взаимодействие  и  сътрудничество   между   местните, регионалните 

и централни институции. 

М.7.4.2. Опазване на общинското имущество. 

 

3. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА   

Индикативната финансова таблица е основен структурен елемент, определящ общата 

финансова рамка за реализацията на Общинския план за развитие на община 

Стамболово за периода 2014–2020 г. Ориентировъчният размер на необходимите 

финансови ресурси е разпределен по отделните приоритети към съответните 

стратегически цели и са индикирани планираните източници на средства за 

реализиране на мерките по приоритети. 

В таблицата са обобщени необходимите ресурси за реализацията на ОПР през 

следващия планов период и тя представлява финансовата рамка на поетите 

ангажименти по изпълнението на плана от страна на всички партньори в местното 

развитие при водещата роля на органите на местното самоуправление. Индикативната 

финансова таблица се разгръща в конкретни мерки и проекти, които се разписват в 

Програмата за реализация на ОПР с конкретни ориентировъчни стойности. 

При индикативното разпределение на финансовите средства са извършени 

разпределения на мерките към приоритета, към който имат най-голям принос, въпреки 

че повечето от мерките имат отношение към повече от един приоритет.  

Компонентите на индикативната финансова таблица обхващат: 

 определените приоритети за устойчиво интегрирано местно развитие през 

периода до 2020 г., общия обем на планираните средства за тяхната реализация; 

 източниците на финансиране за реализация на приоритетите в развитието на 

общината, като се имат предвид мерките и проектите, които ще бъдат 

включени в конкретна програма за реализация на плана; 

 относителния дял на предвидените средства по източници на финансиране 

в общата сума на поетите финансови ангажименти за реализацията на плана. 

 

Трябва да се има предвид, че:  

 В процеса на изпълнение на ОПР могат да възникнат допълнителни 

потребности, които да наложат реализацията на допълнителни проекти.  

 В процеса на работа някои от проектите могат да отпаднат или да се 

преработят, което ще доведе до редуциране на техните бюджети.   

Общата сума на поетите финансови ангажименти, включително по отделните 

приоритети, е индикативна и ще претърпи корекции в зависимост от 

възприетите подходи и степента на изпълнение на приоритетите, промените 

в пазарните условия, необходимостта от гъвкаво управление и оптимизиране 

на предвидените средства чрез преразпределение между отделните 

приоритети на базата на аргументирани промени в предвидените мерки и 

проекти. 
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Табл. № 50 Индикативна финансова таблица 

Период Местно публично 

финансиране в 

хил.лв. 

  Външно публично финансиране в хил.лв. 

Частно 

финансиране в 

хил.лв. 2014-2020 

ПРИОРИТЕТ 

Общин-

ски 

бюджет 

Местни 

публични 

фондове 

Общ 

дял Центра-

лен 

бюджет 

Общ 

дял 
Фондове 

на ЕС(1-5)* 

Общ 

дял Други 

източ-

ници 

Общ 

дял 
Фондове, 

фирми 

Общ 

дял 

(%) (%) (%) (%) (%) 

          

 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 

ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ВЪТРЕШНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА  

Приоритетна област 1. 

Повишаване на 

конкурентоспособността на 

селскостопанския сектор и на 

сектора на рибарството и 

аквакултурите. 

50 0 0,33 230 1,53 5 224 34,80 - - 9 506 63,34 

Приоритетна област 2. Постигане 

на интелигентен икономически 

растеж и икономическо 

сближаване чрез подобряване на 

бизнес средата, насърчаване на 

инвестициите и повишаване 

качеството на човешкия ресурс. 

970 0 6,52 300 2,02 13 039 87,69 555 3,74 5 0,03 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 

ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ИНФРАСТРУКТУРА,  

СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ,  ДОСТЪПНО И КАЧЕСТВЕНО  ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КУЛТУРА И 

СПОРТ 

Приоритетна област 3. 

Интегрирано развитие на 

общината, чрез изграждане на 

инфраструктурни мрежи и услуги 

905 0  4,06 115 0,52 21 012 94,15 270 1,21 15 0,06 
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обезпечаващи по-висок стандарт 

на живота. 

Приоритетна област 4. 

Подобряване на техническата 

инфраструктура, рехабилитация 

на уличната настилка, 

благоустрояване на обществената 

среда и пространства. 

2800 0 3,42 3 200 3,90 68 759 83,94 2 000 2,45 5 150 6,29 

 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3  

ЗАПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЧРЕЗ ИНТЕГРИРАНЕ НА 

ГЛОБАЛНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ЦЕЛИ И РАЗВИТИЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

Приоритетна област 5. 

Подобряване качествата на 

околната среда, устойчиво 

използване на природните ресурси 

и превенция на климатичните 

промени. 

981 0 38,56 0 0 1 563 61,44 0 0 0 0 

Приоритетна област 6. Опазване 

на биоразнообразието и 

екосистемите. 

0 0 0 0 0 444 100 0 0 0 0 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4 

УКРЕПВАНЕ  НА  ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА  СРЕДА ЗА ПО-ВИСОКА  ЕФЕКТИВНОСТ  НА  ПУБЛИЧНИТЕ  

УСЛУГИ  ЗА ГРАЖДАНИТЕ  И  БИЗНЕСА 

Приоритет 7  Добро управление и 

публичност. 
404 0 11,09 120 3,29 2 720 74,64 - - 400 10,98 

ОБЩО: 6 110 0  4,34 3 965 2,82  112 761  80,12  2 825 2  15 076  10,72 

 

Общата сума на Програмата за изпълнение на ОПР 2014–2020 г. е 140 737 хил.лв. 
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V. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, АКТУАЛИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА   

Предмет на наблюдение, актуализация и оценка са изпълнението на целите и 

приоритетите на Общинския план за развитие. Те се извършват на базата на 

определените количествени и качествени индикатори, които отчитат организацията, 

подходите и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление. На оценка 

подлежат още мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от 

изпълнението на плана за развитие и реализираните инициативи за въвличане на 

заинтересованите страни в процеса на формиране на местната политика за 

средносрочно развитие на община Стамболово.  

В цялостния процес на наблюдение, актуализация и оценка на ОПР Стамболово 

участва кметът на Общината, кметовете на кметства и кметските 

наместници, представителите на общинската администрация, общинските 

съветници, социалните и икономическите партньори, неправителствените 

организации и представителите на гражданското общество при ясното 

спазване на принципа за партньорство. 

Ефективната реализация на Общинския план за развитие през седемте години на 

неговото действие изисква гъвкавост и адаптивност към промените, възникнали във 

вътрешните и външни характеристики на общината. За да бъде ОПР база за 

разработване и изпълнение на стратегически документи в рамките на цял един 

програмен период, е необходимо той да бъде актуален до края на периода, т.е. и към 

2020 г. да  очертава адекватната стратегия за действие, предизвикана от настъпилите 

социално-икономически промени. 

Това налага разработването на система за наблюдение, оценка и актуализация на ОПР, 

която да осигурява координация и вътрешна съгласуваност при изпълнението на 

документа и да дава ясна и еднозначна информация за постигнатия напредък и 

необходимостта от корекции, допълнение и изменения. Целта на системата е да 

осигури обвързаност между функциите на отделни звена, регламентиране на 

конкретни итервенции и разпределение на тяхната последователност във времето. 

Измерването на резултатите и на въздействието от реализацията ОПР се извършва 

чрез системата за наблюдение, актуализация и оценка, която интегрира 

идентифицираните в плана индикатори. Тя обслужва изпълнението на Общинския 

план за развитие, като осигурява ефективност и ефикасност на стратегическото 

планиране, програмиране, управление и ресурсното осигуряване на местното развитие, 

при отчитане на механизмите и процедурите, предвидени в Закона за регионалното 

развитие (ЗРР) и Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие 

(ППЗРР). 

Системата осигурява ефективното изпълнение на плана, с оглед постигане на целите 

за интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за 

реализация на планираните дейности и проекти и постигане на планираните резултати 

и дългосрочно въздействие. Част от системата за наблюдение, актуализация и оценка 

на изпълнението на Плана е Програмата за неговата реализация, която включва списък 

с дефинираните проекти и тяхната принадлежност и принос към целите, приоритетите 

и мерките, времеви график и финансовите източници за реализация. 

Системата за наблюдение, оценка и актуализация на ОПР обхваща: 

 източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и 

анализиране на информацията; 
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 индикаторите за наблюдение и оценка; 

 органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа; 

 системата на докладване и осигуряване на информация и публичност. 

Заинтересованите страни обхващат представители на неправителствения сектор, 

частния сектор, образователните и културни институции, професионалните общности, 

заедно с отделните жители в общината. 

Основните участници са: общинският съвет на община Стамболово, кметът на 

общината, специализираните дирекции и отдели в местната администрация, 

разнообразните институции, осигуряващи информация, заинтересованите страни и 

професионалните общности. 

Общинският съвет е ръководният орган за наблюдение на ОПР. Представители на 

Общинския съвет активно участваха в разработването на документа, осигурявайки 

условията за открито осъществяване на регламентираните дейности по планирането 

на общинското развитие. Практиките за осигуряване на публичност следва да бъдат 

продължени и във времето на реализацията на плана, като се гарантират нормативните 

изисквания за отчетност на резултатите от ОПР. 

Кметът на общината организира наблюдението на ОПР. Основният инструмент за 

наблюдение и оценка на реализацията на плана е годишният доклад, подготвян в 

началото на всяка година от програмния период, с изключение на първата година. 

Кметът въвежда и контролира процедурата за подготовката на доклада, след което 

предлага завършения документ за одобрение от Общинския съвет. Неразделна част от 

процедурата е изпращането на доклада до председателя на Областния съвет за 

развитие на Област Хасково. 

Специализираните дирекции и отдели в общинската администрация активно се 

включват във всички етапи на разработването и реализацията на Общинския план за 

развитие. 

Тяхната роля е да осъществяват необходимата комуникация и координация с всички 

останали участващи страни. Съществена роля е и предоставянето на експертна 

дейност при подготовката на годишните доклади. Изработването на Междинна 

оценка на ОПР е предвидено за 2017 година. Тя включва: 

 Оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 

 Оценка на степента на постигане на съответните цели; 

 Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

 Изводи и препоръки за актуализация на съответния документ. 

Междинната оценка следва да проследи още: 

 Досегашния прогрес на плана; 

 Актуалността на стратегията му спрямо настъпилите промени в средата; 

 Ефективността на координацията между компетентните органи. 

Междинната оценка трябва да констатира и аргументира нуждата от 

актуализация на ОПР. Междинната оценка се явява ключов инструмент за 

оценка на изпълнението на ОПР и представлява логическо продължение на 

предходните годишни доклади. 
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Междинната оценка се изработва от експертен екип при взаимодействие между 

всички заинтересовани страни, предоставящи становище за досегашните резултати от 

плана. 

Данните от специализираните институции, съхраняващи нужната 

статистическа информация са най-точният измерител на резултатите. След 

разработването на Междинната оценка, Кметът я внася в ОС за обсъждане и 

одобрение.   

Направените изводи в Междинната оценка могат да доведат до евентуалната 

актуализация на ОПР поради няколко причини:   

 Динамични социални и икономически процеси на общинско ниво, водещи до 

съществени изменения в социално-икономическия профил на общината; 

 Възникнали сериозни изменения в екологичната обстановка; 

 Важни промени в законодателната и стратегическата рамка на национално и 

европейско ниво; 

 Промяна на европейските и националните законови документи; 

 Промяна на основните политики и секторните планове и програми. 

Междинната оценка следва да оцени значимостта на настъпилите изменения и 

адекватността на действащия ОПР спрямо тях и да определи дали е 

целесъобразно формулирането на допълнителни мерки и дефинирането на нови 

проекти – изработването на актуализиран документ за изпълнение за 

оставащото време от програмния период. 

В случай на положително становище от Междинната оценка относно потребността от 

актуализация на ОПР, се изработва актуализиран документ на ОПР за периода 2017–

2020. Възможно е да се вземе решение само за актуализиране на Програмата за 

реализация на ОПР. 

Елементите от системата за наблюдение, оценка и актуализация на ОПР са обобщени 

в прилежащата Таблица № 51 за разпределение на дейностите във времето и сред 

отделните участници. 

Общите дейности са класифицирани в следните видове: 

 Събиране на информация; 

 Провеждане на дискусии, фокус групи, анкети; 

 Консултиране; 

 Публично обсъждане; 

 Организиране реализацията на ОПР; 

 Одобряване. 

Дейностите сред идентифицираните компетентни органи и заинтересовани страни във 

връзка с осъществяването на най-важните събития от хронологията на плана са 

разпределени по следния начин: 

 Първоначална/последваща оценка; 

 Годишен доклад; 

 Междинна оценка; 

 Публична информираност; 

 Актуализиран ОПР; 
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 Изпълнение на ОПР. 

Включването на заинтересованите страни в разработването на ОПР е продължителен 

и сложен процес, затова той е свързан с въвеждането на определени механизми за 

координация и комуникация между участващите, както и с извършването на 

конкретни операции. Тези механизми трябва да бъдат продължени и във времето на 

реализация на ОПР. За целта трябва да се уточни конкретният момент във времето, 

задаването на определени отговорности, наблюдението и контрола над тях.  

Подобен  подход  предлага  детайлно разработената система, позволяваща успешно 

управление на ОПР, като съчетание от взаимосвързани и подредени във времето 

действия, които включват:  

 Организирането на информационна система, съдържаща данни за всички 

проекти, включени в ОПР, както и информация, покриваща изискванията на 

индикаторите; 

 Активен диалог със заинтересованите страни, отчитащ реализираните от тях 

проекти, както и техните наблюдения върху общинското развитие.  

Този механизъм следва да се доразвие през следващите години с изработването на 

годишните доклади, междинната, последващата оценка и евентуалната актуализация 

на документа. 

Публичността изисква информацията за ОПР да се: 

 Публикува на интернет страницата на общината; 

 Използват активно местните медии; 

 Изпрати документа на ключовите партньори по реализацията на ОПР; 

 Организира и проведе публична дискусия, въвличаща компетентните органи, 

заинтересованите страни и професионалните общности.   

Междинната оценка следва да се извърши от външен експертен екип през 2017 година. 

Избраният екип трябва да отговаря на разпоредбите на ППЗРР и задължително да 

използва разработената система от индикатори при постоянен контакт с общинската 

администрация. След одобрението на оценката от ОбС, материалите й се публикуват 

на Интернет страницата на общината. 

Аналогична е и процедурата за Последващата оценка на плана, предвидена за 2020 

година и финален момент от наблюдението и оценяването на Общинския план за 

развитие. 

Последващата оценка включва: 

 Оценка на степента на постигнатите цели и устойчивостта на резултатите; 

 Оценка на общото въздействие; 

 Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

 Изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и 

местно развитие. 

Последващата оценка дава препоръки за разработването на ОПР за програмния 

период, започващ от 2021  година. Актуализираният документ следва реда за 

подготовка на ОПР, включително техническото изпълнение на задачата и формалните 

процедури по неговото приемане. Документът е логично продължение на изводите и 

решение на проблемите, описани от доклада на Междинната оценката.   
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Таблица № 51. Система за наблюдение и оценка на Общинския план за развитие 

Етапи Разработване на 

ОПР 

  

 Реализиране на ОПР 

Година 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Тримесечие 

1

2 

2

2 

3

3 

3

3 

4

4 

4

4 

1,2, 

3,4 1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1,2 

2

2 

3

3 

4

3 

4

4 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

2

3 

4

4 

Дейности   Инф.     Диск. 

 

Кон. 
П

ПИ 

 

Обс 

О

Од. Изп. 

О

д. 

 

Изп. 

 

Изп. 

 

Изп. 

О

Од. 

 

Изп. 

 

Изп. 

 

Изп. 

 

Инф.  Диск. 

 

Кон. 
П

ПИ 

 

Обс 

О

Од. 

О

Од. 

 

Изп. 

 

Изп. 

 

Изп. 

О

Од. 

 

Изп. 

 

Изп. 

 

Изп. 

О

Од 

 

Изп.  

 

Кон. 

 

Од. 

У
ч

а
ст

н
и

ц
и

 

Кмет на 

общината               

Г

Г

Д       
Г

ГД       
 

ГД       Обс   
Г

ГД       
Г

ГД       
Г

ГД       

Общински 

съвет               

Г

Г

Д       
Г

ГД       
 

ГД       Обс   
 

ГД       
Г

ГД       
Г

ГД       

Общинска 

админи-

страция           
П

ПО                           
А

ОП                          
 

ПО 

Заинте-

ресовани 

страни           
П

ПО                           Обс                          
 

ПО 

                                         

                                         

   Легенда                                 

   Събиране на информация Инф. Първоначална/последваща оценка ПО                    

   Провеждане на дискусии, фокус групи, анкети Диск. Годишен доклад ГД                    

   Консултиране Кон. Междинна оценка МО                    

   Публично обсъждане Обс. Публичност и информираност ПИ                    

  Организиране реализацията на ОПР Орг. Актуализиран ОПР АОП                    

  Одобряване Од. Изпълнение на ОПР Изп.                    

7. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И 
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1. СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА 

НАБЛЮДЕНИЕ 

Изпълнението на Общинския план за развитие се наблюдава при условия и по ред, 

определени с Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР). 

Системата за наблюдение и оценка цели да определи степента на изпълнение на 

планираните цели, да проследи съответствието на плана с променящите се условия и 

при необходимост да аргументира нуждата от неговата актуализация. Наблюдението 

и оценката отчитат резултатите от изпълнението на документите, които допринасят за 

регионалното развитие. Те се извършват с цел да се постигане  ефективност и 

ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и 

ресурсното осигуряване на регионалното развитие. 

Основните задачи пред системата са: 

 информационно обезпечаване; 

 приложение и отчитане на системата от индикатори на ОПР; 

 пълноценна координация и взаимодействие на участващите структури; 

 публично представяне на резултатите от наблюдението. 

Извеждането на индикаторите, включени в системата за наблюдение и оценка, се 

базира на спецификата на общината и обкръжаващата я среда, разгледани в динамика. 

При поставянето на количествени стойности на конкретните индикатори са отчетени 

изведените чрез SWOT анализа фактори, които са интерпретирани от гледна точка на 

установените тенденции и проектни инициативи, планирани в рамките на ОПР и на 

други стратегически секторни документи, визиращи развитието на общината. 

Индикаторите са организирани около темите за социалното, икономическото и 

териториалното изграждане. Те измерват напредъка на местната общност, 

конкурентоспособността на МСП, образованието, изградеността на 

инфраструктурите, транспорта, състоянието на околната среда, социалната 

интеграция, бедността и здравния статус на населението. 

2. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ   

Планираната система от индикатори е рамкирана и от информационната осигуреност 

на общинското планиране и управление към момента на разработването на ОПР. 

Избраните индикатори могат да бъдат преобладаващо следени чрез използване на 

официалните източници на информация в страната. Оперативността на системата 

зависи от точното определяне на началните стойности на отделните индикатори. 

Липсата на изходни данни и наличен механизъм за събиране на последващи стойности 

на определен индикатор обезсмисля неговото включване в системата. 

За ритмичното наблюдение и изготвянето на междинна и последваща оценка е важно 

да се разработи и поддържа информационна база данни за целите на ОПР. 

Целесъобразно е тя да представлява списък с всички индикатори, на базата на които 

периодично да се обновяват текущите им стойности. Подобна база данни следва да се 

поддържа от общинската администрация и нейните специализирани администрации и 

отдели. Необходимо е активното и регламентирано взаимодействие между 

общинските звена и представителите на експлоатационните ведомства, 

териториалните подразделения на националните дирекции, неправителствения и 
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частния сектор. Поддръжката на общинска справочна система следва да бъде 

неразделна част от дейностите по организирането и представянето на годишните 

доклади за изпълнение на ОПР, заложени в системата за наблюдение и оценка на 

плана. Ежегодно трябва да се проследява всеки един от индикаторите, като точните 

стойности на показателите следва да бъдат отразени в съответните годишни доклади 

за наблюдение изпълнението на плана. 

3. ВИДОВЕ ИНДИКАТОРИ   

Планирането на системата от индикатори и структурирането й в два основни 

компонента – индикатори за въздействие и индикатори за резултат, напълно 

съответства на „Методическите указания...“ на МРРБ. Двата вида индикатори 

съвместно позволяват да се определи степента на постигане на целите и приоритетите 

от съдържанието на ОПР на община Стамболово. Стратегическите цели представят 

желаното и възможно бъдещо състояние, докато приоритетните области 

представляват областите на действие и въздействие. Двата елемента изискват към тях 

да се приобщят различни индикатори, които в своята съвкупност водят да постигане 

на набелязаните цели за териториално развитие. 

Степента на въздействие се отчита с количествено и/или качествено измерими 

индикатори, а в някои случаи и с качествени оценки, определящи достигнатата степен 

в социалното, икономическото и инфраструктурното развитие на общината и приноса 

на това развитие за общото развитие на областта и региона. 
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3.1. Индикатори за въздействие 

Индикаторите за въздействие са разделени в четири категории спрямо 

стратегическите цели на ОПР. Индикаторите за всяка цел са формулирани въз основа 

на ключовите приоритетни направления от съдържанието на целите. 

№ Индикатори за въздействие 

Мярка/  

период 

Начал-

на 

стой-

ност 

Междин-

на 

стойност 

Целева 

стоност 

Източник 

на 

информа-

ция 

Измене-

ние 2017 2020 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1   

ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ВЪТРЕШНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА 

МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 

1

1. Обработваема земеделска земя 

%/2012 г. 

(90 000 дка) 62 63 65 ОСЗГ +3 

2

2. Лозови масиви Дка/2012 г. 8 236 8 236 8 236 

Лозаро-

винарската 

камара 0 

 

3. Земеделски производители Бр./2012 г. 1 500 1 550 1 600 ОСЗ + 100 

 

4. Предприятия   Брой/2011 145 147 150  НСИ +5 

 

5.  Заети  лица в промишлеността Брой/2011 г. 619 650 720 НСИ + 101 

 

6. 

 Нетни приходи от продажби на 

фирмите от отрасъл 

„Промишленост“ Хил.лв./ 2011 г. 28 987 30 000 32 500  НСИ +3 513 

 

7. ДМА 

 

Хил.лв./ 2011г. 19 991 21 000 23 000 НСИ +3 009 

 

8. 

 

Нови фирмени инвестиции 

 

Хил.лв./   2012 г. 0 250 500 Общ.адм. +500 

 

9. 
 

Равнище на безработица 

 %/ 2013г. 

(30.06.2013 г.) 18,64 18 17 РСЗ/НСИ -- 1,64 

9

10. 
Реализирани нощувки в 

община Стамболово Брой/2012  г. 108 450 858 

Общ.адми- 

нистрация/ 

НСИ  + 750 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 

ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА 

СЪВРЕМЕННА ИНФРАСТРУКТУРА, СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ, 

ДОСТЪПНО И КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, 

КУЛТУРА И СПОРТ 

1

1.   

Домакинства с 

осигурен  достъп до 

интернет 

%/ 2012 г.     

(382 бр.) 28 35 50 

 Общ.адм. 

/НСИ +22 

 

2. Хора с висше образование Брой/2011 г. 133 135 140 

НСИ/Об.ад

м. +7 

 

3. 

Неoбхванати  от училищата  деца 

от ромски произход на 7 и повече 

години 

 Брой/ 

2011 г. 0 0 0 Общ.адм. 0 

 

4. 
Хора никога не посещавали 

училище Брой/2011 г. 266 260 250  Общ.адм. -16 
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5. 

Жилища, обслужвани от 

изгребни, септични или 

попивни ями %/2011г. 42,82 35 20 

 НСИ/Общ.

адм. -22,82 

   

6. 

Населени места с 

разделно събиране на 

отпадъците Брой/2012 г. 0 5 26 

 РИОСВ/О

бщ.адм. +26 

 

7. 

Обновени с енергийна 

ефективност (санирани) 

административни сгради  Брой/2012 г. 1 4 21 Общ.адм. +20 

 

8. 

Обновени  с енергийна 

ефективност (санирани) 

жилищни сгради %/2012 г. 0 5 10 Общ.адм. +10 

 

9. 

 

Обновени и оборудвани 

амбулатории за първична 

медицинска помощ %/2013 г. (5 бр.) 0 2 5 Общ.адм. +5 

 

10. 

 

Обновени и оборудвани 

амбулатории по дентална 

медицина 

Брой/2013 г. (5 

бр.) 0 2 5 Общ.адм. +5 

 

11. Гъстота на населението 

Души на 

кв.км./2011 г. 21,4 21 20 
НСИ/ 

Об.адм. - 1,4 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 

ЗАПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

ЧРЕЗ ИНТЕГРИРАНЕ НА ГЛОБАЛНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ЦЕЛИ И 

РАЗВИТИЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

  

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 

%/ обслужени 

домакинства 100 100 100 Общ.адм. 0 

 

2. 
Поддържане и разширяване на 

озеленени площи   кв.м./2012 г. 49 002 52 000 55 000 

 

Общ.адм 
+5 998 

 

3. Защитени територии  Дка/2013 г.  6 545,5 6 545,5 6545,5 

Общ.адм/ 

РИОСВ 0 

 

4. Горски площи   Дка/2013 г. 152 000 172 000 192 000 Общ.адм +40 

 

5. Водни площи   Дка/2013 г. 4382,43 4382,43 4382,43 Общ.адм 0 

 

6. Свлачища Дка/2013 г. 33 30 20 Общ.адм -13 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4 

УКРЕПВАНЕ  НА  ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА  СРЕДА ЗА ПО-ВИСОКА  

ЕФЕКТИВНОСТ  НА  ПУБЛИЧНИТЕ  УСЛУГИ  ЗА ГРАЖДАНИТЕ  И  

БИЗНЕСА 

 

1. Аутсорсвани услуги Брой/2012 г. 0 1 2 Обш.адм. +2 

 

2. 
Предоставяни онлайн услуги за 

граждани и фирми Брой/2012 г. 0 1 2  Общ.адм. +2 

   

3. 
Осигуряване на цифрови 

кадастрални карти Брой/2012 г. 0 5 21  Общ.адм. +26 

   

4. 

Привлечени партньори след 

организирани рекламни 

кампании на общината    Брой/2012 г. 0 1 2 

Общ.адми- 

нистрация +2 
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3.2. Индикатори за резултат 

Индикаторите за резултат разглеждат количествено измеримите мерки от състава на 

приоритетните области. Индикаторите се фокусират върху предполагаемите 

резултати и следствия от предвидените дейности и проследяват динамиката в 

общинското развитие. Комбинирани са разнообразни източници на информация, 

предоставящи точна и осъвременена информация за следените от индикаторите 

характеристики. Подборът на индикаторите спрямо спецификата на стратегическите 

цели и приоритети, в съчетание с техния оптимизиран брой, позволяват успешното 

прилагане на системата от индикатори по време на изпълнението на плана и особено 

при подготовката на планираните оценки. 

№ Индикатори за резултат 

Мярка/  

период 

Начална 

стойност 

Междин-

на 

стойност 

Целева 

стоност Източник на 

информация 

Измене-

ние 2017 2020 

Приоритет 1. Повишаване на конкурентоспособността на селскостопанския сектор и на сектора на 

рибарството и аквакултурите. 

 1. 

Рехабилитация на 

хидромелиоративни съоръжения – 

напоителни полета 

Брой/2013 г.  

(10 села)  0 2 4  CORINE +4 

 2. 

Биоземеделие и преработка на 

произведени по биологичен начин 

продукти   

Брой 

сертифицирани 

производители 

/2013 г. 3 10 15 

Сертифициращи 

организации  +12 

 3. 
Засадени нови площи трайни 

насаждения Дка/2012 г. 0 100 400 

ОСЗ/Общ. 

Администр. +400 

 5. 
Отглеждане на говеда, овце, кози, 

свине, зайци, пчелни семейства Брой/2012 г. 

850, 

2 600,  

200,  

500,  

200, 

 680 

 950,  

2900,  

250,  

500,  

250, 

 750 

1050, 

3200, 

290, 

 500,  

320,  

800 

ОСЗ/Общ. 

Администр. 
+200, 

+600,  

+90,  

0,  

+120, 

 +120 

 6. 
Предприятия заети с рибарство и 

аквакултури Брой/2012 г. 0 0 1 

НСИ/ Общ.адм. 

 +1 

 7. 
Реализирани фирмени проекти по 

оперативни програми и по ПРСР 

Брой/2012 

  5 10 15  ИСУН +10 

Приоритет 2.  Постигане на интелигентен икономически растеж и икономическо сближаване чрез 

подобряване на бизнес средата, насърчаване на инвестициите и повишаване качеството на човешкия 

ресурс. 

 8. 
 

Изградени места за настаняване 

 

Брой/2013г,  10 12 15 Общ.адм. +5 

 9. 

Реализирани съвместни 

проекти между 

институции, НПО и бизнес Брой/2013г. 4 6 9  Общ.адм +5 

 

10. 
Проведени курсове за 

професионално обучение Брой/2012г. 6 10 15 Общ.адм/ БТ +9 

 

11. 
Предприятия занимаващи се с 

хотелиерство и ресторантьорство Брой/2011г. 12 15 20 НСИ +8 

 

12. 
Наети лица в хотелиерството и 

ресторантьорството Брой/2011г. 25 32 45 НСИ +20 
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13. Фирми в услугите 

 

Брой/2011г. 43 45 50 НСИ +7 

Приоритет 3.  Интегрирано развитие на общината чрез изграждане на инфраструктурни мрежи и 

услуги обезпечаващи по-висок стандарт на живота. 

 

14. 

 

Подготвени технически проекти     Брой/2013 г. 8 12 20  Общ.адм. +12 

 

15. 

 

Изградена обществена 

туристическа инфраструктура Брой/2012 г. 2 0 4  Общ.адм. +2 

 

16. 

Разработени туристически 

маршрути Брой/2013 г. 7 10 15  Общ.адм. +8 

 

17. 

Изградени центрове за хора в 

неравностойно положение Брой/2011 г. 0 1 2 Общ.адм. +2 

 

18. 

Предоставяни нови услуги за хора 

в неравностойно положение Брой/2013 г. 0 3 5 Общ.адм. +5 

 

19. 

Села без лекарски и зъболекарски 

кабинети Брой/2013 г. 21 18 15 Общ.адм. -6 

 

20. 

Обслужени от домашния социален 

патронаж потребители Брой/2012 г.  55 80 105 Общ.адм. +50 

 

21. 

Осигурени места в 

детските градини   Брой/2013 г. 190 132 132 

 Общ.адм. 

 -58 

 

22. 

Изградени и поддържани детски 

площадки Брой/2013 г. 7 10 15 

 

Общ.адм. +8 

 

23. Обновени спортни игрища Бр./2013 г.  0 2 7 

 

Общ.адм. +7 

 

24. 

Обновяване на изградената 

спортна площ Кв.м./2013 г.  0 0 364 

 

Общ.адм. +364 

 

25. 

Изграждане на нови спортни 

съоръжения Бр./2013 г. 0 1 2 

 

Общ.адм. +2 

 

26. Реализирани културни събития    

Брой/ средног./  

2013  г. 8 8 8 Общ.адм. 0 

 

27. Читалища Брой/2013 г. 10 10 10 Общ.адм. 0 

 

28. Самодейни състави Брой/2013 г. 3 3 3 Общ.адм. 0 

 

29. 

Изграждане на нови културни 

обекти Брой/2013 г. 0 1 1 Общ.адм. +1 

Приоритет 4.  Подобряване на техническата инфраструктура, рехабилитация на уличната настилка, 

благоустрояване на обществената среда и пространства. 

 

30. 

Обновена /частично ремонтирана 

пътна мрежа на територията на 

община Стамболово 

%/2012         

(150,4 км III и 

IV п.м.) 0 20 40 Общ.адм. +40 

 

31. 

Обновени (ремонтирани) улици и 

площади 

%/2012 г.            

(163,96 км.)     0 20 50 Общ.адм. +50 

 

32. Изградена нова улична  мрежа %./2012 0 8 12 Общ.адм. +12 

 

33. 

Рехабилитирана и изградена 

канализационна мрежа 

%/2013 г.                 

(93 750 л.м.) 0 15% 30% Общ.адм. +30 

 

34. 

Обновени водоснабдителни 

системи % 2012 г.   0 15 40 Общ.адм. +40 

 

35. 

Изградени пречиствателни 

станции за отпадни води Брой /2013 г. 8 10 12 Общ.адм. +4 

 

36. 

Рехабилитация и ремонт на 

баражи   Брой /2013 г. 

 

0 2 6 

 

Общ.адм +6 

 

37. 

Ремонтирани помпени станции за 

питейна вода Брой /2013 г. 

 

0 2 5 

 

Общ.адм. +5 
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38. 

Разширена (новоизградена) 

енергийна мрежа Км./2013 г. 165 170 175 ИВН +10 

 

39. 

Изградено междуселищно 

осветление Км./2013 г. 0 5 10 ИВН/Общ.адм. +10 

 

40. 

Подмяна на уличното осветление 

с енергоспестяващи осветителни 

тела 

Бр. населени 

места 0 2 5 Общ.адм. +5 

 

41. Изграден широколентов Интернет 

% от 

територията 

2013 г. 0 30 50 Общ.адм. +50 

Приоритет 5. Подобряване качествата на околната среда, устойчиво използване на природните ресурси 

и превенция на климатичните промени. 
 

42. Залесени нови площи Дка/2011 г. 0 15 40 

 

Общ.адм +40 

 

43. Разделно събиране на отпадъците %/2013 г 0 30 100 Общ.адм. +100 

 

44. 

Изграждане на площадки и 

съоръжения намаляващи 

замърсяванията Брой/2013 г. 0 1 3 Общ.адм. +3 

 

45. 

Регистрирани замърсявания на 

почва, въздух и вода Брой/2012 г. 0 0 0 РИОСВ 0 

 

46. 

Публични акции за почистване на 

замърсени терени Брой/2013 г. 1 4 7 

 

Общ.адм. 
+6 

 

47. 

Инициативи на Местната 

структура за борба с пожарите, 

природните бедствия и 

последиците от тях. Брой / 2013г. 0 2 4 

 

Общ.адм. 

+4 

Приоритет 6. Опазване на биоразнообразието и екосистемите. 

 

48. Реализирани екологични проекти Брой/2013 г. 0 1 3 Общ.адм. +3 

 

49. 
Включени партньори в 

екологичните проекти Брой/2013 г. 0 3 6 Общ.адм. +6 

 

50. 
Актуализиране на Програмата за 

опазване на околната среда Брой/2013 г. 0 1 1 Общ.адм. +1 

Приоритет 7.  Добро управление и публичност. 

 

51. 

Участие на Община 

Стамболово в 

международни проекти 

Брой/2013 г. 

(годишно) 2 3 4 Общ.адм. +2 

 

52. 
Брой проведени обучения на 

общинските служители 

Брой/2013 г. 

(годишно) 5 10 10 Общ.адм. +5 

 

53. 

Обучени специалисти от 

Общинска администрация  за 

предоставяне на нови услуги 

Брой /2013 г. 

(годишно) 0 10 20 Общ.адм.  +20 

 

54. 

 

Въведени нови услуги за 

гражданите и фирмите Брой/2012 г. 0 2 4 Общ.адм. +4 

 

55. 

 

Осигурен достъп  до общински 

регистри Брой/2012 г. 2 3 5 Общ.адм. +3 

 

56. Реализирани  ПЧП Брой/2012 г. 0 1 2 Общ.адм. +2 

 

57. Охранявани общински обекти Брой/2012 г. 2 3 4 Общ.адм. +2 
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Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за 

развитие на общината до 2020 г. са посочени в матрица на индикаторите, в която за 

всеки индикатор се определя мерната единица, чрез която ще се измерва резултатът 

или въздействието, източниците на информация, както и базовата стойност за 

отчитане изменението на всеки един от индикаторите. По този начин ще може да се 

отчетат  достигнатите резултати в средата на периода (Междинната оценка) и в края 

на периода (Последващата оценка) на действие на Общинския план за развитие.   

За да се проследи динамиката на промените, е важно планираната система от 

индикатори да разполага с актуална и надеждна информация към момента на 

разработването на ОПР и през целия период на неговото изпълнение. Оперативността 

на системата  зависи от точното определяне на стойностите на отделните индикатори 

или това са количествените индикатори, които ще се проследяват чрез използване на 

официалните източници на информация в страната. 

Системата от индикатори за наблюдение изпълнението на Общинския план за 

развитие отчита напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за 

развитие на общината по физически и финансови характеристики, въз основа на 

събраната обективна информация и данни. 

Общинският план, както и документите, свързани с действията на съответните органи 

по тяхното изработване, одобряване, приемане, изпълнение, наблюдение и оценка, са 

официална обществена информация, която активно се разпространява през всичките 

периоди на изпълнение. 

Системата за наблюдение и оценка интегрира идентифицираните индикатори 

за измерване на резултатите и въздействието на плана, като ги подрежда в една 

стройна логически обвързана и подчинена система, на базата на която ще се 

разработват различните оценки на ОПР, като междинна и последваща оценка. 

ИНФОРМА 
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4. ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА ПАРТНЬОРСТВО И 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ   

За да се осигури прозрачност и да се информират заинтересованите страни и 

участниците в процеса на формиране и прилагане на местната политика за 

интегрирано устойчиво развитие, както при разработване на ОПР 2014–2020 г. на 

община Стамболово, така и при неговата актуализация, се прилагаше принципа на 

партньорство и осигуряване на информация и публичност.  

Принципът предполага прилагането на различни подходи за диалог и консултации, 

които да осигурят съвместно участие на местната власт, бизнеса, неправителствените 

организации и гражданите. Ефективното планиране и успешното устойчиво и 

интегрирано развитие се основават на отворен и прозрачен процес с широко 

включване на гражданите и заинтересованите страни в различните етапи. Единствено 

при активен обмен на идеи и координирани действия между всички заинтересовани 

страни по време на двата разграничими етапа от ОПР – разработването и реализацията 

на документа, Общинският план за развитие може да се превърне в ефективен 

инструмент за управление и пълноценно развитие на община Стамболово. 

Публичното представяне на пълния набор информация и привличането на 

заинтересованите страни е предпоставка за формирането на партньорства и повече 

възможности за съвместни действия. Законът за регионалното развитие и 

прилежащият му Правилник за неговото прилагане определят търсенето на 

партньорство, публичност и прозрачност като ръководен принцип на разработването 

и реализацията на ОПР. Кметът на общината и Общинският съвет са органите, които 

осигуряват информация и публичност за дейностите по ОПР. В рамките на 

разработването на документа се представят и популяризират работните варианти на 

ОПР, начините за тяхната реализация и очакваните конкретни ползи за развитието на 

общината и нейната общност. Различните механизми  за представяне и дискутиране 

на работата по ОПР насърчава публичното участие и провокира идеите и 

предложенията на различните заинтересовани групи. Отчитането на разнообразните 

интереси и съображения води до създаването на балансиран, реалистичен и отразяващ 

местната специфика документ.   

Конкретните проекти, които са включени в Програмата за изпълнение на ОПР целят 

да постигнат оптималната реализация на плана. Те могат да се изпълнят успешно само 

при концентрация на ресурси и усилия между различните местни и регионални 

ключови фигури. Разпределението на дейностите и отговорността по проектите между 

публичния, частния и неправителствения сектор подкрепя изпълнението и 

устойчивото ползване на резултатите от всеки един проект. Този подход 

мултиплицира и осигурява синергия на ефекта от изпълнението. 

Включването на гражданите и заинтересованите партньорски организации на община 

Стамболово в процеса на местното стратегическо планиране и програмиране на етап 

разработване и актуализация на ОПР включва три основни компонента: информиране, 

консултиране и вземане на съвместни решения. 

Информирането е основополагащ елемент от процеса на планирането, който цели да 

информира гражданите и юридическите лица за това, което предстои, и да ги насърчи 

да се включат активно в процеса. 
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При разработването и актуализирането на ОПР чрез кабинетно проучване се получи 

необходимата информация за изготвяне на Ситуационния анализ. SWOT анализа и 

Стратегическата част на ОПР се разработиха в партньорство със заинтересованите 

страни, които се включиха в работните групи. Събрана бе допълнителна информация 

за разработените вече проекти, както и резултатите от анкетата за проучване на 

становищата относно основните проблеми на община Стамболово и предложенията 

за тяхното решаване.   

Проведе се и Информационна среща във връзка с разработването на Общински план 

за развитие на Община Стамболово за периода 2014–2020 г. Целта на събитието бе 

информационната кампания да активизира обществеността на Стамболово за участие 

в процеса на обсъждане и разработване на Плана, като се представи необходимостта, 

мястото и значението на ОПР на Стамболово за развитието на Общината и за 

повишаване на ефикасността на публичните разходи и включването на партньорските 

организации. През месец юли 2017 г. се проведе фокус група със заинтересованите 

страни, на която се обсъждаше актуализацията на Социално-икономическия анализ, 

SWOT  анализа и Програмата за управление на ОПР. 

Важен етап от процеса на местното планиране е консултирането, по времето на този 

етап гражданите и заинтересованите страни бяха поканени да предложат различни 

становища в процеса на разработване на ОПР. В  процеса на планиране са използвани 

различни подходи на консултиране: 

  Активно проучване на мнения.  

Благодарение на активната комуникация между възложител и изпълнител се получиха 

редица предложения чрез попълване на разработената Анкета и директно чрез писма 

и е-мейли с представителите на Общинска администрация. Получените отговори 

спомогнаха да се разшири процеса за разработването на аналитичната, 

стратегическата част, както и таблицата с проекти на ОПР. По този начин се засили 

интегрираността на планираните проекти. 

  Фокус групи. 

Работата във фокус групи като задължително условие за успешното разработване и 

изпълнение на ОПР Стамболово 2010–2014 г. бе използвано в максимална степен, 

като по време на разработването на ОПР се организираха четири броя фокус групи, 

включващи различни представители на местната общност. При актуализацията на 

ОПР се проведе една фокус група. 

  Работни срещи. 

Работните срещи между представители на заинтересованите страни се провеждаха 

между фокус групите с цел да се изяснят някои конкретни детайли и спорни моменти 

в плановия процес. Тези срещи се провеждаха главно с различните дирекции и отдели 

на Общинската администрация и изясняваха конкретните обстоятелства около 

различни проектни идеи, наличните ресурси, законовите изисквания за тяхната 

реализация, както и базовите количествени и качествени показатели.  

Работният вариант на ОПР, както и Актуализираният ОПР след проведените фокус 

групи и работни срещи бяха публикувани на сайта на община Стамболово за 

включване в процеса по стратегическо планиране и на други активни структури на 

гражданското общество, бизнеса, институции и др., които по една или друга причина 

не бяха взели участие в процеса на планиране.   
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Общественото обсъждане на ОПР целеше въвличането на широк кръг от 

представители на общността, които изказваха своите мнения и предложения.  

Направените коментари и препоръки се използваха при финалното формулиране и 

редактиране на стратегическата част и частта на проектите към ОПР. 

Включването на заинтересованите страни в процеса на разработване и реализация на 

ОПР на Община Стамболово 2014–2020 г. не само осмисли и легитимира този процес, 

но гарантира устойчивостта на този документ през планирания период от време. 

Благодарение на широкото гражданско участие се повиши качеството и стойността на 

ОПР, като същевременно се засили общественото доверие и отговорност.   

Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на които се 

основава провеждането на държавната политика за регионално развитие, е принципът 

за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на 

планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката. 

Съгласно чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие 

(ППЗРР), Общинският план за развитие и решението на Общинския съвет за неговото 

приемане се публикуват на интернет страницата на общината и на Министерския 

съвет. В рамките на всеки проект, предвиден за изпълнение до 2020 г., ще бъдат 

предвидени мерки и адекватни действия за информиране и публичност, в т.ч. 

периодични информационни кампании сред целевите групи. 

В съответствие с чл. 91, ал. 2 от ППЗРР, за резултатите от наблюдението на 

изпълнението на Общинския план за развитие се разработва годишен доклад, който 

ще се публикува на интернет страницата на общината. 

Поддържането на текущото партньорство, ще допринесе за доизграждане на връзки 

между различните субекти с влияние върху местното развитие, което ще даде 

възможност да се реализира по-голяма икономическа целесъобразност и да се укрепи 

потенциала за разкриване на нови пътища към привличане на финансови средства. 

Прозрачността, компетентността, ефективността и реалистичността на Общинския 

план за развитие се гарантира от участието на партньорите на всички нива на 

подготовка, съгласуване, обсъждане и контрол на изпълнението. Чрез тях той се 

обогатява с инструментите на гражданското общество, които се основават на прякото 

участие на гражданите и техните организации в управлението и процеса на вземане на 

решения. Осигуряването на необходимата и своевременна информация и публичност 

на процеса на разработване, актуализиране, съгласуване и изпълнение на Общинския 

план за развитие се осъществява от Кмета на община Стамболово и от Общинския 

съвет в съответствие с техните компетенции. В процеса на наблюдение на 

изпълнението на Общинския план за развитие следва също да се осигурява участието 

на граждани, физически и юридически лица като се спазва принципа за партньорство, 

публичност и прозрачност. 

Осъществяването на необходимите стъпки за непрекъснатото информиране и 

въвличане на социално-икономическите партньори и заинтересованите страни в 

ефективното изпълнение, наблюдението и оценката на актуализирания ОПР е 

предизвикателството, което ще стои на дневен ред пред Общинската администрация 

и екипа за управление по време на реализация на ОПР. Информираността на 

гражданите и обществената подкрепа са от особено значение за успешното 

реализиране на Общинския план за развитие и за осигуряването на интегрирано 

устойчиво местно развитие.  
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Местните органи на управление в община Стамболово трябва да се стремят да 

осигурят условия за: 

 Привличане на представители на заинтересованите страни в наблюдението на 

изпълнението на Общинския план за развитие; 

 Провеждане на периодични срещи между заинтересованите страни; 

 Разработване и включване на различни партньори в съвместни проекти; 

 Осигуряване на прозрачност в местната политика чрез включване на местната 

общност и поддържането на перманентни контакти с местните граждански 

групи и институции; 

 Своевременно информиране на обществеността чрез сайта на общината за 

настъпилите промени и предприетите действия от страна на администрацията по 

реализацията на Общинския план за развитие. 

Общинският план за развитие може да се изпълни успешно само ако се прилага стъпка 

по стъпка, т.е. като се изпълняват поетапно отделните проекти, залегнали в него, като 

успоредно с това се осигурява адекватна информираност, участие и мотивация на 

заинтересованите страни и цялата местна общност. Осигуряването на необходимата и 

своевременна информация и публичност на процеса на актуализиране, съгласуване и 

изпълнение на Общинския план за развитие се осъществява от Кмета на община 

Стамболово и Общинския съвет в съответствие с техните компетенции.   
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Приложение 1. Програма за реализация на общинския план за 

развитие на община Стамболово 2014–2020 г. 

 

Програмата за реализация на общинския план за развитие има многогодишен характер 

(7-годишен период на действие) и може да бъде актуализирана периодично в 

зависимост от условията и прогнозите за реализацията на Общинския план за развитие 

с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана и 

постигане целите и приоритетите за развитие. 

Основни компоненти на програмата са: 

 Оперативните насоки и цели на програмата – отразяват логиката на 

интервенциите – политически, институционални, организационни, 

информационно-комуникационни, финансови и контролни, за постигане на 

конкретни резултати и въздействие от изпълнението на програмата и на 

общинския план за развитие като цяло; 

 Мерките и предвидените дейности за подкрепа и осигуряване на схеми за 

финансиране, включително от фондовете на ЕС и други финансови инструменти 

и източници; 

 Списък на проектите, които ще се разработват и изпълняват в рамките на 

програмата, съдържащ кратка обосновка и описание на физическите, 

финансовите и времевите параметри, както и отговорните звена. Списъкът на 

проектите е свързан както с оперативните цели на програмата, така и с 

приоритетите и стратегическите цели на общинския план за развитие на 

многогодишна база. Освен това е необходимо проектите да бъдат представени и 

да могат да бъдат проследявани на годишна база; 

 Индикаторите за конкретни продукти и резултати, свързани с постигането 

на оперативните цели, планираните мерки и отделните проекти, които ще бъдат 

използвани като база в общата система от индикатори за наблюдение и оценка 

на изпълнението на съответните приоритети и цели на плана; 

 Описание на организацията и дейностите по наблюдението, оценката и 

актуализацията на програмата; 

 Представяне на комуникационния механизъм за осигуряване на информация, 

отчетност и прозрачност относно постигнатите резултати и използваните 

финансови ресурси по програмата. 
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Програма за реализация на Общинския план за развитие 

№ Наименование 

Индика-  

тивна 

стойност 

в хил.лв. 

Източник 

на 

финансира-

не 

Отговор-

на 

структура 

Партньор-

ска 

структура 

Време за реализация 

            2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  

Приоритет 1. Повишаване на конкурентоспособността на селскостопанския сектор и на 

сектора на рибарството и аквакултурите.               

СЦ 1.1 

 Стабилизиране и модернизиране на селско 

стопанство и развитие на горското стопанство.                        

м.1.1.1 

Създаване на условия за развитие на 

конкурентоспособно и пазарно ориентирано селско 

стопанство.                        

1.1.1.1. 

Подобряване номенклатурата на производство и 

сортовата структура, съобразено с климатичните 

особености на района.  50 

ПРСР/Частен 

сектор 

Частен 

сектор                  

1.1.1.2. 

Подпомагане развитието на пчеларството, 

говедовъдството, овцевъдството, козевъдството, 

свиневъдството, птицевъдството чрез програми, 

кредити, лизинг, консултации.  500 

ПРСР/Частен 

сектор 

Частен 

сектор                  

1.1.1.3. 

Подобряване на ресурсното и технологично 

обезпечаване на земеделското производство /семена, 

торове, препарати, горива, технологично оборудване и 

др./ чрез субсидиране и кредитни линии.  70 

ПРСР/Частен 

сектор 

Частен 

сектор                 

1.1.1.4. Засаждане на площи с трайни насаждения.  700 

ПРСР/Частен 

сектор 

Частен 

сектор                  

1.1.1.5. Възстановяване и използване на пустеещите земи.  500 

ПРСР/Частен 

сектор 

Частен 

сектор                  

1.1.1.6. 

Реконструкция и осъвременяване на земеделските 

стопанства. 1 200 

ПРСР/Частен 

сектор 

Частен 

сектор                

1.1.1.7. Засаждане на етерично-маслени култури. 700 

ПРСР/Частен 

сектор 

Частен 

сектор                

1.1.1.8. Развитие на билкопроизводството.  100 

ПРСР/Частен 

сектор 

Частен 

сектор                

1.1.1.9. Развитие на оранжерийно производство. 500 

ПРСР/Частен 

сектор 

Частен 

сектор                
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1.1.1.10

. 

Изграждане на защитни съоръжения за различните 

култури. 500 

ПРСР/Частен 

сектор 

Частен 

сектор                

1.1.1.11

. 

Подобряване качеството на земеделската продукция 

съобразено с изискванията на ЕС.  250 

ПРСР/Частен 

сектор 

Частен 

сектор                

м.1.1.2. 

Подкрепа на устойчивото развитие на местната 

общност.                       

1.1.2.1. Изграждане на местна инициативна група /МИГ/.  400 

ПРСР/Частен 

сектор 

Частен 

сектор 

Община 

Стамболово              

1.1.2.2. Прилагане на подхода ЛИДЕР в други сфери. 70 

ПРСР/Частен 

сектор НПО сектор 

Община 

Стамболово              

м.1.1.3. 

Развитие на маркетинга и рекламата на 

селскостопанската продукция.                        

1.1.3.1. Утвърждаване и популяризиране на местни марки.  70 

ОПИК/ПРСР/              

Частен сектор 

Частен/НПО 

сектор 

Община 

Стамболово              

1.1.3.2. 

Утвърждаване на местни био продукти и организиране 

на пазарната им реализация.  150 

ОПИК/ПРСР/              

Частен сектор 

Частен/НПО 

сектор                

1.1.3.3. 

Участие в международни форуми популяризиращи 

местните марки и биопродукти. 150 

ОПИК/ПРСР/              

Частен сектор 

Частен/НПО 

сектор 

Община 

Стамболово              

м.1.1.4. 

Стимулиране развитието и връзките между 

земеделските производители и създаване на браншови 

организации в различните сектори.                          

1.1.4.1. Тютюнопроизводство. 100 

ПРСР/              

Частен сектор 

Частен/НПО 

сектор 

Община 

Стамболово              

1.1.4.2. Биорастениевъдство. 100 

ПРСР/              

Частен сектор 

Частен/НПО 

сектор 

Община 

Стамболово              

1.1.4.3. Зеленчукопроизводство. 100 

ПРСР/              

Частен сектор 

Частен/НПО 

сектор 

Община 

Стамболово              

1.1.4.4. Животновъдство. 100 

ПРСР/Частен 

сектор 

Частен/НПО 

сектор 

Община 

Стамболово              

м.1.1.5. 

Стимулиране развитието на биопроизводството и 

биодинамичното земеделие.                        

1.1.5.1. Производство и преработка на лимец.  100 

ПРСР/Частен 

сектор 

Частен 

сектор                

1.1.5.2. Производство и преработка на грозде.  500 

ПРСР/Частен 

сектор 

Частен 

сектор                
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1.1.5.3. 

Производство и преработка на череши и други 

плодове.  200 

ПРСР/Частен 

сектор 

Частен 

сектор                

1.1.5.4. Добиване на биопроизводство на пчелен мед. 200 

ПРСР/Частен 

сектор 

Частен 

сектор                

1.1.5.5. Изграждане на биоферми.  1 000 

ПРСР/Частен 

сектор 

Частен 

сектор                  

м.1.1.6. 

Подпомагане развитието на рибовъдството, 

рибопроизводството и аквакултурите.                        

1.1.6.1. Сформиране на браншово дружество с идеална цел.  100 ПМДР 

Частен 

сектор                

1.1.6.2. 

Закупуване на съвременна техника за транспортиране 

на жива риба по водоемите и до търговските вериги в 

страната. 250 ПМДР 

Частен 

сектор                

1.1.6.3. 

Изграждане на инфраструктура обслужваща 

рибовъдството в дадените под наем язовири и 

водоеми.  150 ПМДР 

Частен 

сектор                

м.1.1.7. Балансирано управление на горите и горския фонд.                       

1.1.7.1. Възобновяване и залесяване на горския фонд.  1 200 

ПРСР/ 

Държавен 

сектор/ Частен 

сектор 

Община 

Стамболово  

ТП "ДГС - 

Хасково"              

1.1.7.2. Възстановяване на горския общински разсадник.  100 ПРСР  

Община 

Стамболово                

1.1.7.3. 

Планиране и мониторинг на дърводобива в общинския 

горски фонд.  100 

ПРСР/ 

Държавен 

сектор/ Частен 

сектор 

Община 

Стамболово  

ТП "ДГС - 

Хасково"              

1.1.7.4. Изграждане на горски пътища за обслужване на ОГФ. 1 100 

ПРСР/ 

Държавен 

сектор/ Частен 

сектор 

Община 

Стамболово  

ТП "ДГС - 

Хасково"              

1.1.7.5. 

Организиране на страничните ползвания – паша, бране 

на билки, гъби, горски плодове.  50 Частен сектор 

Частен 

сектор                

1.1.7.6. 

Създаване на условия за запазване на 

биоразнообразието в горите на общината. 150 ОПОС/Лайф+ 

Община 

Стамболово НПО              

1.1.7.7. 

Организирано залесяване на терени по повод Деня на 

гората и други поводи или възникнала потребност.  70 ПРСР 

Община 

Стамболово 

ТП "ДГС - 

Хасково"              
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1.1.7.8. Производство на пелети  250 ПРСР/ ОПИК 

Частен 

сектор         

1.1.7.9. Обработка на дървен материал  250 ПРСР/ ОПИК 

Частен 

сектор          

СЦ 1.2. 

Борба с пожарите, наводненията, неблагоприятните 

климатични дадености и вредителите.                       

м.1.2.1. 

Изграждане на система за наблюдение, превенция и 

борба с пожарите.                         

1.2.1.1. 

Изграждане на общинска мрежа за наблюдение и 

борба с пожарите.  1 200 

Общ.бюджет 

ОПОС 

 

Община 

Стамболово ОУПБЗН                

1.2.1.2. 

Превенция на пожарите и изграждане на 

минирализовани ивици.  

 150 ПРСР/ Лайф+  

Община 

Стамболово ОУПБЗН              

1.2.1.3. Закупуване на пожарна кола. 200 

Държавен 

бюджет/ОП ОУПБЗН 

Община 

Стамболово              

м.1.2.2. 

Борба с ерозията наводненията и неблагоприятните 

климатични изменения.                      

1.2.2.1. 

Разработване на проекти за залесяване, намаляващи 

ерозията и свлачищата в общината.  1 000 

ПРСР/ Лайф+  

МКВП 

Община 

Стамболово 

ТП "ДГС - 

Хасково"              

1.2.2.2. Текущо почистване на речните корита и водоемите.  150 ПУДООС; ТГС 

Община 

Стамболово                

1.2.2.3. 

Укрепване на речните брегове и бреговете на 

водоемите.  150 

ПУДООС/ 

Държ. бюджет 

Община 

Стамболово                

м. 1.2.3. 

Борба с вредителите в горите и селскостопанските 

култури.                       

1.2.3.1. 

Организирана защита на гората от всеядната гъсеница 

гъботворка и от други вредители с биологични и не 

биологични средства. 30 Държ.бюджет 

ТП "ДГС - 

Хасково" 

Община 

Стамболово              

1.2.3.2. 

Борба с вредителите по селскостопанските култури с 

биологични и не биологични средства.  50 Частен ресурс 

Частен 

сектор                

  Общо Приоритет 1: 15 010                     
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 Наименование 

Индика-  

тивна 

стойност 

в хил.лв. 

Източник 

на 

финансира-

не 

Отговор-

на 

структура 

Партньор-

ска 

структура 

Време за реализация 

            2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Приоритет 2.  Постигане на интелигентен икономически растеж и икономическо сближаване 

чрез подобряване на бизнес средата, насърчаване на инвестициите и повишаване качеството на 

човешкия ресурс.                

СЦ 2.1.  

Стимулиране дейността на частния сектор и МСП 

в общината.                        

м.2.1.1. 

Активна подкрепа за МСП повишаваща тяхната 

конкурентоспособност.                       

2.1.1.1. 

Изграждане на зеленчуково тържище в община 

Стамболово.  500  ЕТС/ПЧП 

Частен 

сектор 

Община 

Стамболово              

м.2.1.2. 

Привличане на външни инвеститори и подкрепа на 

местните инвеститори за създаване на предпоставки за 

устойчивост на МСП.                      

2.1.2.1. 

Разработване на общинска инвестиционна и рекламна 

политика.  50 

ОП "Добро 

управление" 

Община 

Стамболово 

Частен 

сектор 
 

            

2.1.2.2. 

Разгръщане на инициативата „Да обновим съвместно 

родния край“ за привличане на бивши жители на 

Стамболово, живеещи в Турция и в други европейски 

държави, за реализиране на различни съвместни 

местни инициативи подобряващи местните 

инвестиции.  150 

Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово 

Частен 

сектор 

 

            

2.1.2.3. 

Промоция на община Стамболово пред потенциални 

инвеститори на различни регионални, национални и 

международни събития.  150  ЕТС  

Община 

Стамболово 

Частен 

сектор 

 

            

2.1.2.4. 

Предприемане на мерки създаващи нови 

инвестиционни възможности.  120 

Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово 

Частен 

сектор 
 

            

м.2.1.3. 

Въвеждане на нови иновативни технологии и 

разнообразяване на асортиментите и услугите в МСП.                        

2.1.3.1. Реконструкция и модернизация на съществуващи 

МСП 

1 200 ОПИК Частен 

сектор 
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2.1.3.2. 

Изграждане на нови малки и средни предприятия, 

базирани на иновативни технологии и услуги. 1 200 ОПИК 

Частен 

сектор   
 

            

м.2.1.4. Внедряване на системи за управление на качеството.                       

2.1.4.1. Внедряване на ISO 9001:2008 и еквивалентни.  260 ОПИК 

Частен 

сектор                

м.2.1.5. 

Партньорство между общинска администрация, 

частния сектор, малките и средни предприятия (МСП) 

и социалните партньори.                      

2.1.5.1. 

Проучване сред предприемачите и земеделските 

производители на потребностите от специалисти и 

експерти.  30 ЕТС 

Частен 

сектор   

 

            

2.1.5.2. Реализиране на съвместни проекти с МСП.   200 

Общински 

бюджет 

Частен 

сектор 

Община 

Стамболово 
 

            

2.1.5.3.  Изграждане на ПЧП. 500 

Общински 

бюджет 

Частен 

сектор 

Община 

Стамболово 
 

            

2.1.5.4. Аутсорсване на услуги.  300 

Държавен 

бюджет 

Частен/НПО 

сектор 

Община 

Стамболово 
 

            

м.2.1.6. 

Повишаване на предприемаческата култура и 

мениджърските умения.                      

2.1.6.1. 

Провеждане на различни форми на обучение – 

курсове, семинари, консултации и др.  80 ПРСР/ОПРЧР 

Частен 

сектор   
 

            

2.1.6.2. 

Обучителни пътувания за обмен на опит и добри 

практики.  120 

ПРСР/ЕТС/ОП 

Добро 

управление 

Частен 

сектор 

Община 

Стамболово  

 

            

м.2.1.7. 

Подкрепа за преминаване към нисковъглеродна 

икономика и интелигентна мобилност за намаляване 

на климатичните промени.                      

2.1.7.1. 

Намаляване замърсяванията от земеделието и 

животновъдството.  350 ПРСР 

Частен 

сектор 

Община 

Стамболово  
 

            

2.1.7.2. 

Намаляване замърсяванията от преработващата и 

производствената дейност.  450 ПРСР 

Частен 

сектор 

Община 

Стамболово  
 

            

2.1.7.3. Използване на биоторове.  500 ПРСР 

Частен 

сектор   
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СЦ 2.2.  

Развитие и привличане на вътрешни и чужди инвестиции по програми и проекти 

за трансгранично, европейско и международно сътрудничество.                    

м.2.2.1. Трансгранично сътрудничество с РГърция и РТурция.                       

2.2.1.1. 

Развитие на трансграничното сътрудничество и 

партньорство в областта на предприемачеството и 

туризма.  550 ЕТС/ТГС 

Община 

Стамболово 

Частен/НПО 

сектор 

 

            

2.2.1.2. 

Развитие на трансграничното сътрудничество и 

партньорство в областта на селското стопанство, 

преработващата промишленост и биопроизводството. 350 ЕТС/ТГС 

Община 

Стамболово 

Частен/НПО 

сектор 

 

            

2.2.1.3. 

Осъществяване на съвместен проект за подобряване на 

информираността,  внедряване на информационните 

технологии и иновативните подходи в 

информационното обслужване.  350 ЕТС/ТГС 

Община 

Стамболово 

Частен/НПО 

сектор 

 

            

2.2.1.4. 

„Ръка за ръка за приятелство без граници“ /Friendship 

without borders – hand in hand/ за изграждане на парк в 

Стамболово 782 ЕТС/ТГС 

Община 

Стамболово                

2.2.1.5. 

Планиране на възстановителни услуги чрез местните 

администрации и добрите трансгранични изпълнения 

/Recreation Area Evaluation at Local Government, 

Recreation Services Planning at Local Government and 

Cross Border Gold Implementations. Изграждане на 

спортни игрища в с.Стамболово.  767 ПРСР  

Община 

Стамболово                

м.2.2.2. 

Сътрудничество с общини от Европейския съюз  и 

други европейски страни.                       

2.2.2.1 

Разширяване и усъвършенстване на 

трансрегионалното и транснационалното 

сътрудничеството между общините и социално-

икономическите им партньори.   40 ЕТС/Интеррег 

Община 

Стамболово МИГ 

 

            

2.2.2.2 

Разработване и реализиране на проекти по програми 

на ЕС подобряващи бизнес средата и разширяване на 

международните бизнес контакти.   330 ЕТС/Интеррег 

Община 

Стамболово МИГ 

 

            

СЦ.2.3 Подпомагане развитието на културен, селски, винен и екотуризъм.                    

м.2.3.1. 

Формиране и маркетинг и реклама на местни 

туристически продукти.                        
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2.3.1.1. 

Създаване на програми и механизми за 

идентифициране на нови местни туристически 

продукти.  150 ПРСР 

Община 

Стамболово 

Частен 

сектор/НПО 

 

            

2.3.1.2. 

Текущ ъпгрейт, обновяване и поддръжка на 

туристическата информационна мрежа.  120 

ПРСР/Общин-

ски бюджет 

Община 

Стамболово 

Частен 

сектор/НПО 
 

            

2.3.1.3. 

Изграждане на електронна мрежа, включваща 

предприемачите ангажирани с туризъм.  150 ПРСР 

Община 

Стамболово 

Частен 

сектор/НПО 
 

            

2.3.1.4. 

Издаване на рекламно-информационни материали за 

туристическите обекти и услуги.  120 

ПРСР/Общин-

ски бюджет 

Община 

Стамболово 

Частен 

сектор/НПО 

 
            

2.3.1.5. 

Провеждане на рекламни кампании за популяризиране 

туристическия потенциал на общината.  110 

ПРСР/Общин-

ски бюджет 

Община 

Стамболово 

Частен 

сектор/НПО 

 
            

2.3.1.6. 

Разработване на проекти развиващи културния, 

екологичния и винения туризъм.  50 

ПРСР/Общин-

ски бюджет 

Община 

Стамболово 

Частен 

сектор/НПО              

2.3.1.7. Актуализиране на Стратегията за развитие на туризма.  15 

ПРСР/Общин-

ски бюджет 

Община 

Стамболово 

Хотелиери и 

ресторан-

тьори               

2.3.1.8. 

Организиране на местните културни празници и 

прояви, допринасящи за утвърждаване на общината 

като място с активно развитие на туризма и 

туристическите услуги.  85 

ПРСР/Общин-

ски бюджет 

Община 

Стамболово Читалищата              

м.2.3.2. Изграждане на туристическа инфраструктура.                        

2.3.2.1. 

Изграждане на екопътеки преминаващи през 

интересни от екологична гл.т. местности, пътеки до 

културни и исторически места и обекти.  500 

ПРСР/ОПОС 

ТГС 

Община 

Стамболово НПО              

2.3.2.2. 

Подобряване на достъпа до културните и екологичните 

обекти. 400 

ОПРР/ПРСР 

ТГС 

Община 

Стамболово НПО              

2.3.2.3. 

Изграждане на път, свързващ с. Долно Черковище и с. 

Рабово.  1 100 

ОПРР/ПРСР 

ТГС 

Община 

Стамболово                

2.3.2.4. 

Изграждане на Екологичен комплекс около ИИ 

„Биоразнообразието в долината на Арда“.  800 

ПРСР/ЕТС/ 

ОПОС  НПО 

Община 

Стамболово              

2.3.2.5. Изграждане и реконструкция на къщи за гости. 700 ПРСР 

Частен 

сектор                

СЦ.2.4. 

Интензифициране на процеса, създаващ работни 

места.                       
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м.2.4.1. 

Създаване високо равнище на заетост като условие за 

постигане на по-бърз и по-траен растеж, социално 

сближаване и повишаване на доходите.                       

2.4.1.1. 

Реализация на общински проекти, осигуряващи нови 

работни места, финансирани от БТ: млади хора до 29 

г.; трайно безработни и хора с увреждания.  300 

ОПРЧР/ БТ-

програми за 

заетост 

Община 

Стамболово 

Частен 

сектор              

2.4.1.2. 

Периодично използване на програмите за временна 

заетост. 120 

ОПРЧР/ БТ-

програми за 

заетост 

Община 

Стамболово 

Частен 

сектор              

2.4.1.3. 

Използване на различните програми, увеличаващи 

заетостта на работната сила в общината.  200 

ОПРЧР/ БТ-

програми за 

заетост 

Община 

Стамболово 

Частен 

сектор              

м.2.4.2. Обучение и професионална подготовка.                     

2.4.2.1. 

Осигуряване на условия за квалификация и 

преквалификация на безработните и заплашените от 

уволнение.  210 

ОПРЧР/LLL/ 

ПРСР 

Частен 

сектор 

Община 

Стамболово              

2.4.2.2. 

 Реализация на проекти за повишаване на 

образованието и професионалната подготовка на хора 

в неравностойно положение.  110 

ОПРЧР/LLL/ 

ПРСР 

Частен 

сектор 

Община 

Стамболово              

2.4.2.3. 

Адаптиране на учебните планове за професионално 

обучение към нуждите на пазара на труда.  5 

Частно 

финансиране 

Частен 

сектор 

Община 

Стамболово              

2.4.2.4. 

Активно използване на ваучерната система в частния 

сектор.  15 

ОПРЧР/ БТ-

програми за 

заетост 

Община 

Стамболово 

Частен 

сектор              

м.2.4.3. 

Създаване на условия, запазващи съществуващите 

работни места на заетите в селското стопанство и в 

МСП.                       

2.4.3.1. 

 Включване в програми, подкрепящи трудовата заетост 

и нейната устойчивост.  90 

ОПРЧР/ПРСР/ 

LLL 

Община 

Стамболово 

Частен 

сектор              

2.4.3.2. 

Разработване и прилагане на програми и проекти за 

временна и сезонна заетост.  90 

ОПРЧР/ПРСР/ 

LLL 

Община 

Стамболово 

Частен 

сектор              

м.2.4.4. 

Създаване на условия за повишаване на трудовите 

доходи с акцент на младежката заетост.                      

2.4.4.1. 

Професионално обучение на младежите със средно, 

основно и по-ниско образование.  50 

ОПРЧР/ПРСР/ 

LLL 

Община 

Стамболово 

Частен 

сектор              
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2.4.4.2. 

Социална и професионална интеграция на младите 

хора, чрез включването им в различни програми, 

проекти  и инициативи.  50 

Младежта в 

действие/    

НЦЕМПИ/     

ЕМФ 

Община 

Стамболово 

Частен 

сектор              

  Общо Приоритет 2 14 869                     

№ Наименование 

Индика-  

тивна 

стойност 

в хил.лв. 

Източник 

на 

финансира-

не 

Отговор-

на 

структура 

Партньор-

ска 

структура 

Време за реализация 

            2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ПРИОРИТЕТ 3.  Интегрирано развитие на общината чрез изграждане на инфраструктурни 

мрежи и услуги обезпечаващи по-висок стандарт на живота.               

СЦ.3.1 

Подобряване състоянието на съществуващата и 

изграждане на нова инфраструктура в областта на 

социалните, здравните услуги и отдиха.                       

м.3.1.1. 

Изграждане на социална инфраструктура и интеграция 

на групи в неравностойно положение.                       

3.1.1.1. 

Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за 

стари хора  – с. Пчелари  2 137 ПРСР/ОПРЧР 

Община 

Стамболово                

3.1.1.2. 

Изграждане на Център за обществена подкрепа и 

осигуряване на комплексни услуги. 146 ПРСР/ОПРЧР 

Община 

Стамболово                

3.1.1.3. 

Изграждане на Кризисен център и осигуряване на 

комплексни услуги – с. Стамболово. 550 ПРСР/ОПРЧР 

Община 

Стамболово                

3.1.1.4. 

Изграждане на Център за настаняване от семеен тип 

деца и осигуряване на комплексни услуги – с. 

Стамболово.   1 110 ПРСР/ОПРЧР 

Община 

Стамболово                

3.1.1.5. 

Ремонт и обновяване на клубовете в с. Тънково и в с. 

Жълти бряг.   50 

Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово                

м.3.1.2. 

Разработване и реализация на проекти, подобряващи 

качеството и разширяващи пакета от социални услуги 

за населението.                       

3.1.2.1. Развитие на услугата „Приемна грижа”.  50 ПРСР/ОПРЧР 

Община 

Стамболово                
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3.1.2.2. 

 

Осигуряване на топъл обяд в община Стамболово 1 500 ПРСР/ОПРЧР 

Община 

Стамболово                

3.1.2.3. 

Развитие на услугите: „Личен асистент“, „Социален 

асистент“ и „Домашен помощник“.  1 150 ПРСР/ОПРЧР 

Община 

Стамболово                

м.3.1.3. 

Изграждане на здравна инфраструктура и подобряване 

качеството на здравните услуги.                       

3.1.3.1.  Изграждане на Рехабилитационен център.  200 ПРСР/ОПРЧР 

Община 

Стамболово                

3.1.3.2. 

Ремонт, саниране и оборудване с медицинска 

апаратура на здравните служби в селата на община 

Стамболово.  650 ПЧП/ПРСР 

Община 

Стамболово 

Частен 

сектор              

3.1.3.3. 

Ремонт и оборудване на здравни кабинети в 

училищата и детските градини на територията на 

община Стамболово. 700 

Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово                

3.1.3.4. 

Повишаване квалификацията на медицинския 

персонал.  15 

Частно 

финансиране 

Частен 

сектор 

Община 

Стамболово              

3.1.3.5. 

Превенция и подобрена информираност в областта на 

здравеопазването.  80 ОПРЧР 

Община 

Стамболово 

Частен 

сектор              

3.1.3.6. 

Провеждане на безплатни профилактични прегледи на 

социално слаби български граждани от специализиран 

медицински персонал.  40 
ОПРЧР/ "Здраве 

за растеж" 

Община 

Стамболово 

Държавен 

сектор                

СЦ.3.2 

Подобряване състоянието на учебните заведения и 

стимулиране на иновационните подходи в работата 

с учениците.                        

м.3.2.1. 

Ремонтни и строителни дейности за подобряване на 

условията и МТБ в училищата.                        

3.2.1.1. 

Проекти “Ремонт и саниране на сградите и 

благоустрояване двора на училищата“ в селата: Силен, 

Долно Ботево, Жълти бряг и Стамболово.  1 250 

ПРСР/Доверите

-лен екофонд 

Община 

Стамболово                  

3.2.1.2. 

Проекти “Ремонт на дограмата, покрива на сградите и 

благоустрояване двора на детските градини“ .  1 440 

ПРСР/Доверите

-лен екофонд 

Община 

Стамболово                

3.2.1.3. 

Изграждане на слънчеви колектори за сградите на 

училищата и детските градини.  234 

ПРСР/Доверите

-лен екофонд 

Община 

Стамболово                

3.2.1.4. 

Изграждане на нови и поддържане на съществуващите 

детски и спортни площадки, намиращи се в дворовете 

на училищата и детските градини.   235 

ПРСР/Европейс

ки механизъм 

Община 

Стамболово                
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3.2.1.5. 

Изграждане на пътна инфраструктура около 

училищата и детските градини, осигуряваща 

безопасността на децата. 120 

ПРСР/Общ. 

бюджет 

Община 

Стамболово                

3.2.1.6. 

Закупуване на офис техника и оборудване в училищата 

на общината. 100 

Общински 

бюджет/МОН/ 

НОИР 

Община 

Стамболово РИО              

3.2.1.7. Закупуване на оборудване за детските градини. 150 ПРСР/НОИР 

Община 

Стамболово                

м.3.2.2. 

Създаване на условия за разширяване и 

разнообразяване на извънкласните и извънучилищни 

форми на обучение (клубове).                       

3.2.2.1. Млад еколог. 5 

РИО/НЦЕМПИ/

ЕМФ Училищата                

3.2.2.2. Активен гражданин.  5 

РИО/НЦЕМПИ/

ЕМФ Училищата                

3.2.2.3. Вокална група. 5 

РИО/НЦЕМПИ/

ЕМФ Училищата                

3.2.2.4. Танцова група. 5 

РИО/НЦЕМПИ/

ЕМФ Училищата                

3.2.2.5. Млади художници. 5 

РИО/НЦЕМПИ/

ЕМФ Училищата                

м.3.2.3. 

Разширяване броя на обхванатите деца и младежи от 

общинската училищна мрежа.                       

3.2.3.1. 

Подобряване достъпа до предучилищно и училищно 

образование, чрез активна работа с децата от 

проблемните семейства и техните родители.  125 ОПРЧР 

Община 

Стамболово                

3.2.3.2. 

Интеграция деца от етническите малцинства и 

реинтеграция на отпадащите от образователната 

система.  145 ОПРЧР 

Община 

Стамболово                

3.2.3.3. 

Осигуряване на равен достъп до образование чрез 

подкрепа на деца и младежи със СОП за компенсиране 

на дефицитите.  250 ОПРЧР 

Община 

Стамболово                

СЦ.3.3. 

Създаване на условия за спорт, туризъм, отдих и 

забавления.                       

м.3.3.1. 

Изграждане и рехабилитация на спортна 

инфраструктура                         



       

Актуализиран Общински план за развитие на община Стамболово 2014–2020 г.    

 
 

3.3.1.1. 

Ремонт и доизграждане на инфраструктурата на 

Стадиона в с. Стамболово.  800 ПРСР/ЕМС 

Община 

Стамболово                

3.3.1.2. 

Многофункционален открит спортен комплекс. Ремонт 

и рехабилитация на прилежаща съществуваща сграда - 

УПИ II, кв. 9 на с. Силен, общ. Стамболово, обл. 

Хасково.    1 500 ПРСР/ЕМС 

Община 

Стамболово                

3.3.1.3. 

Изграждане на детски площадки в селата и 

благоустрояване на прилежащите им терени.  60 

ПРСР/ 

ПУДООС/ 

Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово                

м.3.3.2. 

Подобряване на възможностите за спорт и забавления 

на младите хора.                       

3.3.2.1. 

Организиране на ежегодна Пролетна спартакиада на 

открито. 15 Общ. бюджет 

Община 

Стамболово                

3.3.2.2. 

Подпомагане развитието на физкултурата и спорта в 

училищата, чрез изграждане на спортни зони и 

съоръжения на открито и закрито. 200 ЕТС 

Община 

Стамболово                

3.3.2.3. 

Провеждане на рекламна кампания повишаваща 

интереса на подрастващите към дейността на 

спортните клубове и включването им в тях.  40 Общ. бюджет 

Община 

Стамболово                

3.3.2.4. 

Активизиране на спортния клуб за разширяване на 

спортните занимания сред младите хора.  20 Общ. бюджет 

Община 

Стамболово                

3.3.2.5. Развитие на общински футболен клуб за младежи. 30 Общ. бюджет 

Община 

Стамболово                

СЦ.3.4 

Съхраняване, развитие и популяризиране на 

културно-историческото наследство и спорта.                        

м.3.4.1. 

Изграждане на нова и поддръжка на съществуващата 

културна инфраструктура.                       

3.4.1.1. 

Изграждане на Общински музей, представящ 

културно-историческото наследство на общината.  1 300 

Норвежка 

програма за 

сътрудничество 

Община 

Стамболово                 

3.4.1.2. 

Изграждане на нов Фестивален  комплекс за 

провеждане на надсвирването, както и други големи 

културни събития.  1800 ПРСР/ЕМС 

Община 

Стамболово                 

3.4.1.3. 

Ремонт и осигуряване на енергийна ефективност на 10-

те читалища в общината и прилежащите към сградите 

терени.  2 500 ПРСР 

Община 

Стамболово                 
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3.4.1.4. 

Обновяване на съществуващите християнски и 

мюсюлмански храмове на територията на общината.  150 

МК/Фонд за 

вероизповеда-

нията 

Вероизповед

ания 

Община 

Стамболово                

3.4.1.5. 

Изграждане на сцени за провеждането на традиционни 

събори и други културни събития в седем села на 

общината.   210 ПРСР/МК 

Община 

Стамболово                

3.4.1.6. 

Ремонт, поддръжка и подобрен достъп до паметниците 

и културните забележителности.  90 

Държавен 

бюджет                  

3.4.1.7. 

Ремонт на етнографска сбирка в с. Жълти бряг и 

обновяване на оборудването и експозицията.  30 ПРСР/МК 

Община 

Стамболово                

3.4.1.8. 

Провеждане на археологически разкопки, реставрация 

и популяризация на част от културните обекти в 

общината, осигуряващи тяхната социализация. 180 ЕТС/ТГС 

Община 

Стамболово НПО              

м. 3.4.2. 

Подобряване на МТБ и разнообразяване на културните 

дейности.                       

3.4.2.1. 

Доставка на офис техника и оборудване във всички 

читалища на общината.  200 

Програма 

"Глобални 

библиотеки - 

България" 

Община 

Стамболово                  

3.4.2.2. 

Възобновяване и популяризиране на традиционното 

надсвирване в Стамболово.  600 

ЕТС/ТГС/ МК/ 

Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово                    

3.4.2.3. 

Утвърждаване на Фестивала на хляба в с. Рабово като 

културно местно събитие.  70 

  ФМ на ЕИП 

(Норвежкия 

финансов 

механизъм)   НПО 

Община 

Стамболово                

3.4.2.4. 

Възстановяване на Международния пленер за живопис 

и графика до яз. Токмакли.  70 ЕТС/ТГС 

Община 

Стамболово 

Частен 

сектор                

  Общо по Приоритет 3: 22 317                     
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№ Наименование 

Индика-  

тивна 

стойност 

в хил.лв. 

Източник 

на 

финансира-

не 

Отговор-

на 

структура 

Партньор-

ска 

структура 

Време за реализация 

            2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Приоритет 4.  Подобряване на техническата инфраструктура, рехабилитация на уличната 

настилка, благоустрояване на обществената среда и пространства.               

СЦ 4.1. 

Подобряване качеството на услугата 

водоснабдяване и канализация.                       

м.4.1.1 

Инвестиции за изграждане, реконструкцията и 

рехабилитацията на водоснабдителни системи и 

съоръжения.                       

4.1.1.1. 

Подмяна на амортизираните магистрални метални 

водопроводи. 5 000 

ПРСР/ 

ПУДООС/ 

МРРБ 

Община 

Стамболово                

4.1.1.2. 

Рехабилитация на главен водопровод Арда – Силен –

Балкан.  1 500 

ПРСР/ 

ПУДООС/ 

МРРБ 
Община 

Стамболово                

4.1.1.3. 

Реконструкция и модернизация на помпените станции 

в  общината.  650 

ПРСР/ 

ПУДООС/ 

МРРБ 
Община 

Стамболово                

4.1.1.4. 

Рехабилитация на водопроводната мрежа и 

възстановяване уличните настилки на територията на 

общината.  350 Общ.бюджет 

Община 

Стамболово                

м.4.1.2 

Изграждане и рехабилитация на канализационни 

системи и пречиствателни станции.                       

4.1.2.1 

„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на 

водоснабдителната и канализационна мрежа и 

изграждане на пречиствателна станция за отпадни 

води в с. Стамболово“.   10 000 ПРСР 

Община 

Стамболово                

  

„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на 

водоснабдителната и канализационна мрежа и 

изграждане на пречиствателна станция за отпадни 

води в с. Гледка“.   7 000 ПРСР 

Община 

Стамболово                

4.1.2.2. 

Ремонт и реконструкция на съществуващите 

пречиствателни станции и канализационни системи.  800 Общ.бюджет 

Община 

Стамболово                
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Изграждане на нови пречиствателни станции и 

канализационни системи.  1 500 ПРСР 

Община 

Стамболово                

4.1.2.3 Изграждане на канали за отвеждане на скатни води.  750 ПРСР 

Община 

Стамболово                

СЦ.4.2. 

Рехабилитация, модернизация на 

водохранителните зони, водохващанията, 

водоемите и пространствата около тях.                         

м.4.2.1 

Рехабилитация и модернизация на водоемите и 

пространствата около тях.                       

4.2.1.1. 

Рехабилитация на съществуващите 20 водоема за 

чиста питейна вода.  100 ПРСР 

Община 

Стамболово                

4.2.1.2. 

Ремонт, почистване, електрифициране, подобряване на 

пътищата до водоемите.  100 ПРСР 

Община 

Стамболово                

4.2.1.3. Облагородяване на района около язовирите. 100 ПРСР 

Община 

Стамболово                

4.2.1.4. Обезопасяване на язовирите с преливници.  500 

Фонд 

"Природни 

бедствия" 

Община 

Стамболово                

4.2.1.5. 

Ремонтно-възстановителни работи, осигуряващи 

безопасността на водоемите.  1 500 

Фонд 

"Природни 

бедствия" 

Община 

Стамболово                

4.2.1.6. Изграждане на атракционен комплекс на яз. Гледка.   200 ПРСР/ ТГС 

Община 

Стамболово 

Частен 

сектор              

м.4.2.2. 

Регулиране на речните корита с цел намаляване на 

опасностите от наводнения.                       

4.2.2.1. 

Укрепване на бреговете на река Арда и нейните 

притоци. 600 

Фонд 

"Природни 

бедствия"/ 

ПУДООС 

Община 

Стамболово                

м.4.2.3. 

Изграждане, ремонт и възстановяване на 

хидромелиоративни и други съоръжения.                      

4.2.3.1. 

Рехабилитация и ремонт на баражите и напоителни 

съоръжения в общината. 600 

Фонд 

"Природни 

бедствия" 

ПУДООС 

Община 

Стамболово                
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СЦ.4.3. 

Изграждане и рехабилитация на пътната и улична 

мрежа и привеждането й в съответствие с 

европейските стандарти.                       

м.4.3.1. 

Изграждане, реконструкция и рехабилитация на 

вътрешна уличната мрежа.                       

4.3.1.1. 

Реконструкция / рехабилитация на вътрешна улична 

мрежа в селата.   8 000 ПРСР 

Община 

Стамболово              

4.3.2.2. 
Изграждане на нова вътрешна улична мрежа.  

2 000 

ПХП/Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово                

4.3.2.3. 

Рехабилитация на вътрешна улична мрежа и 

изграждане на канализационна система за отпадни 

води в с. Жълти бряг, общ. Стамболово, обл. Хасково”. 3 600 ПРСР 

Община 

Стамболово                

4.3.2.4. 

Изграждане на видеонаблюдение на възловите места 

на общината. 150 

Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово                  

м.4.3.2. Цялостен и частичен ремонт на пътни участъци.                       

4.3.2.1. 

“Реконструкция на път HKV1173/III-593, Mаджари-

Силен/Маджари-Войводенец-Долно поле- Долно 

Черковище-/III-593/”.   5 800 

ОПРР/ПРСР/Об

-щински 

бюджет 

Община 

Стамболово                

4.3.2.2. 

 „Реконструкция на път НКV 2177, със стар № М2, М6, 

III – 5072, с. Сестринско – с. Поповец/ с. Пътниково – 

с. Светослав/ HKV 2175.  4 600 

ОПРР/ПРСР/Об

-щински 

бюджет 

Община 

Стамболово                

4.3.2.3. 

 „Реконструкция на Участък №1 – път НКV 2181/ НКV 

1248, Жълти бряг – Балкан/ Царева поляна – ж.п. 

спирка Царева поляна.  900 

ОПРР/ПРСР/Об

-щински 

бюджет 

Община 

Стамболово                

4.3.2.4. 

 „Реконструкция на Участък №2 – път НКV 1248/ III – 

505, Малево – Малък извор/ Корен – Граници Общини/ 

Хасково – Стамболово/ Жълти бряг – Царева поляна – 

почивна база Балкан.  2 300 

ОПРР/ПРСР/Об

-щински 

бюджет 

Община 

Стамболово                

4.3.2.5. 

„Реконструкция на Участък №3 – път НКV 1248, 

Жълти бряг – Балкан/ Царева поляна – Граница 

Общини/ Стамболово – Кърджали/”.  1 300 

ОПРР/ПРСР/Об

-щински 

бюджет 

Община 

Стамболово                

4.3.2.6. 

 "Реконструкция на път HKV 1214/III-808, Иваново-

Върбово/-Славяново-Граница Община/Харманли-

Стамболово/-Малък извор/III-505/ от км 0+000 до км 

1+996".  878 

ОПРР/ПРСР/Об

-щински 

бюджет 

Община 

Стамболово                

4.3.2.7. 

„Реконструкция на път HKV2171/III-5074/Стамболово-

Царева поляна от км.0+000 до км.3+500”.  1 471 

ОПРР/ПРСР/Об

-щински 

бюджет 

Община 

Стамболово                
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4.3.2.8. 

Реконструкция на проблемните участъци от 

общинската пътна мрежа.  8 000 

ОПРР/ПРСР/ 

Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово                

м.4.3.3 

Изграждане на пътни участъци и транспортна 

инфраструктура.                       

4.3.3.1. 

Изграждане на нови пътни отсечки и околовръстни 

пътища. 1 500 

ОПРР/ПРСР/ 

Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово                

СЦ.4.4. 

Развитие и модернизация на съществуващата 

енергийна и телекомуникационна инфраструктура.                        

м.4.4.1. Подобряване на електропреносната мрежа.                       

4.4.1.1. 

Подобряване на изградеността и състоянието на 

електропреносната система във всички села на 

общината. 500 Частен сектор ИВН 

Община 

Стамболово              

4.4.1.2. 

Частична реконструкция на електромрежата на 

проблемните места.  400 Частен сектор ИВН 

Община 

Стамболово              

4.4.1.3. 

Подмяна на уличното осветление с енергоспестяващи 

осветителни тела в селата на общината. 3 500 

Частен 

сектор/Фонд 

"Козлодуй"/ 

ФМ на ЕИП ИВН 

Община 

Стамболово              

м.4.4.2. 

Подобряване на енергийната ефективност на сградния 

фонд.                       

4.4.2.1. 

Включване на общината в програми подобряващи 

енергийната ефективност на обществените сгради 

(общинска администрация и други общински сгради 

различни от училищата и читалищата).  1 500 

ОПРР/Довери-

телен екофонд/ 

ПРСР 

Община 

Стамболово                

4.4.2.2. 

Включване на общината в програми, подобряващи 

енергийната ефективност на жилищните и 

производствените сгради.  1 600 

ОПРР/Довери-

телен екофонд/ 

ПРСР/ Частни 

инвестиции/Дър

-жавен бюджет 

Частен 

сектор 

Община 

Стамболово              

м.4.4.3. Използване на алтернативни енергийни източници.                       

4.4.3.1. 

Експлоатация и разширяване на съществуващите 

фотоволтаични паркове. 500 

Частни 

инвестиции 

Частен 

сектор                
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м.4.4.4. 

Завършване и модернизация на телекомуникационната 

мрежа на територията на общината.                       

4.4.4.1. 

Изграждане на широколентов интернет до всички 

обществени сгради в общината.  150 ОП "Транспорт" МТИТС 

Община 

Стамболово                 

4.4.4.2. 

Цялостно покритие на територията от сигнала на 

мобилните оператори. 150 

Частни 

инвестиции 

Мобилните 

оператори                  

4.4.4.3. 

Разширяване броя на интернет доставчиците и 

повишаване на качеството на предлаганата услуга.  50 

Частни 

инвестиции 

Интернет 

доставчиците                  

4.4.4.4. 

Цялостно покритие на територията от телевизионните 

кабелни оператори.  50 

Частни 

инвестиции 

Интернет 

доставчиците                  

СЦ.4.5. 

 Изграждане и благоустрояване на свободните 

пространства и специализираните инфраструктури.                       

м.4.5.1. 

Озеленяване и благоустрояване на свободните 

пространства в общината.                       

4.5.1.1. 

Изграждане на "Екопарк Христо Ботев", с. Долно 

Ботево.  10 

ПРСР/ПУДООС

/Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово НПО/МПС                

4.5.1.2.  "Оазис за отдих в с. Царева поляна"  10 

ПРСР/Общин-

ски бюджет/ 

ПУДООС 

Община 

Стамболово НПО/МПС                

4.5.1.3. 

„Изграждане и озеленяване на кът за игри и почивка в 

с. Тънково“  10 

ПРСР/Общинск

и бюджет/ 

ПУДООС  

Община 

Стамболово НПО/МПС              

4.5.1.4. 

 Изграждане на места за отдих на туристите в района 

на: с. Долно Черковище, с. Царева поляна, с. 

Светослав и с. Рабово.   110 ТГС/ПРСР 

Община 

Стамболово НПО               

4.5.1.5. 

Поддръжка и благоустрояване на съществуващите 

паркове и зелени площи.  120 ТГС/ПРСР 

Община 

Стамболово НПО               

м.4.5.2. 

 Благоустрояване на специализираните 

инфраструктури.                       

4.5.2.1.  Благоустройство на гробищните паркове.  1 500 

Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово                  

  Общо Приоритет 4 81 909                     
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№ Наименование 

Индика-  

тивна 

стойност 

в хил.лв. 

Източник 

на 

финансира-

не 

Отговор-

на 

структура 

Партньор-

ска 

структура 

Време за реализация 

            2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Приоритет 5. Подобряване качествата на околната среда, устойчиво използване на природните 

ресурси и превенция на климатичните промени.               

СЦ.5.1. Ефективно управление на отпадъците.                        

м.5.1.1. 

Ликвидиране на локалните замърсявания в и край 

населените места.                       

5.1.1.2. 

Систематизирано почистване на локалните 

замърсявания.  70 

Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово 

Училиша и 

админис-

трации              

5.1.1.1. 

Организиране на публични акции за почистване на 

замърсените терени.  30 

Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово 

Училиша и 

админис-

трации              

м.5.1.2. 

Изграждане на специализирана инфраструктура и 

разширяване на услугите, свързани с опазването на 

околната среда.                      

5.1.2.1. Изграждане и функциониране на приют за кучета.  400 

Общински 

бюджет/ ОП 

Община 

Стамболово                

5.1.2.2. 

Изграждане на сепарационна площадка и площадка за 

претоварване на отпадъците. 500 ОПОС 

Община 

Стамболово                

м.5.1.3. 

Обновяване и модернизиране на оборудването за 

сметосъбиране и сметоизвозване в общината.                       

5.1.3.1. 

Закупуване на специализирани машини и автомобил за 

сметосъбиране.  150 

Общински 

бюджет/ 

ПУДООС/ ТГС 

Община 

Стамболово                 

5.1.3.2. Закупуване на нови съдове тип “Бобър”.  250 

Общински 

бюджет/ 

ПУДООС/ ТГС 

Община 

Стамболово                  

м.5.1.4. 

Изграждане на система за разделно събиране на 

отпадъците и повторна употреба и рециклиране на 

отпадъчни материали, включващи хартия и картон, 

метал, пластмаса и стъкло.                       



       

Актуализиран Общински план за развитие на община Стамболово 2014–2020 г.    

 
 

5.1.4.1. 

Закупуване на оборудване обезпечаващо разделното 

събиране на отпадъците. 100 

ОПОС/ 

Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово                

5.1.4.2. 

Провеждане на информационна кампания сред 

населението за разделното събиране.  30 

ОПОС/ 

Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово НПО              

5.1.4.3. 

Организиране събирането и извозването на 

сепарираните отпадъци.  140 

ОПОС/ 

Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово                

5.1.4.4. 

Изграждане на инсталации за компостиране на зелени 

и биоразградими отпадъци.  200 

ОПОС/  

ПУДООС/ ТГС 

Община 

Стамболово                

5.1.4.5. 

Изграждане на водоплътна торова полувкопана 

площадка с шахта. 70 

ОПОС/  

ПУДООС 

Община 

Стамболово                

5.1.4.6. 

Изграждане на  Площадка за временно съхранение на 

строителни отпадъци. 50 

ОПОС/ 

Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово                

м.5.1.5. 

Разработване на общинска политика за управление на 

отпадъците.                      

5.1.5.1. 

Актуализиране на Програмата за управление на 

отпадъците.  8 

ОП"Добро 

управление / 

Общински 

бюджет" 

Община 

Стамболово         ДА       

5.1.5.2. 

Разработване на План за разделно събиране на 

отпадъците. 5 

ОП"Добро 

управление" 

Община 

Стамболово                

м.5.1.6. 

Изграждане на площадки и съоръжения, намаляващи 

замърсяванията.                       

5.1.6.1. Изграждане на площадки за черни и цветни метали. 110 ОПОС 

Частен 

сектор                

 5.1.6.2. Изграждане на трупосъбирателни площадки.  100 ОПОС 

Община 

Стамболово                

 5.1.6.3 

Изграждане на площадка за подхранване на лешояди и 

укритие за посетители.  130 ОПОС/ ТГС 

Община 

Стамболово                

СЦ.5.2. 

 Превенция на климатичните промени и борба с 

техните последствия.                        

м.5.2.1. 

Адаптация към последиците от климатичните 

промени.                       
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5.2.1.1. Превенция на климатичните промени.  10 

ОПОС/ 

ПУДООС 

Община 

Стамболово                

5.2.1.2. Укрепване на свлачищата и намаляване на ерозията. 60 

ОПОС/ 

ПУДООС 

Община 

Стамболово                

5.2.1.3. 

Намаляване на вредните емисии и, замърсяванията от 

земеделските дейности и промишленото производство.  100 

ТГС/   

ПУДООС 

Община 

Стамболово 

Частен 

сектор        

м.5.2.2. 

Въвеждане на ефективен контрол върху опазването на 

околната среда.                       

5.2.2.1. 

Да се изгради постоянна комисия по опазване на 

околната среда, която да осъществява контрола върху 

изпълнението на стратегическите и плановите 

документи в областта на околната среда.  1 

Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово                

5.2.2.2. 

Да се изгради местна структура за борба с пожарите, 

природните бедствия и последиците от тях.  30 

Общински 

бюджет/ПРСР 

Община 

Стамболово                

  Общо по Приоритет 5: 2 544                     

 

№ Наименование 

Индика-  

тивна 

стойност 

в хил.лв. 

Източник 

на 

финансира-

не 

Отговор-

на 

структур

а 

Партньор

-ска 

структур

а 

Време за реализация 

            2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Приоритет 6.   Опазване на биоразнообразието и екосистемите.               

СЦ.6.1. 

Опазване, съхраняване и възстановяване на 

биоразнообразието.                        

м.6.1.1. 

Повишаване на екологичната култура и 

информираността на населението.                       

6.1.1.1. 

Разширяване обхвата на услугите в ИИ 

„Биоразнообразието в долината на Арда“.  50 ОПОС/ТГС 

Община 

Стамболово НПО              

6.1.1.2. 

Реализиране в училищата на екологични проекти, 

подобряващи информираността сред учениците.  50 ОПОС/ТГС 

НПО/ 

училища 

Община 

Стамболово              



       

Актуализиран Общински план за развитие на община Стамболово 2014–2020 г.    

 
 

6.1.1.3. 

Създаване и прилагане на екологични програми в 

детските градини и училищата.  30 ОПОС/ТГС 

НПО/ 

училища/ 

детски 

градини 

Община 

Стамболово              

6.1.1.4. 

 Реализация на проекти, подобряващи 

информираността за биоразнообразието сред 

активното население.  30 ОПОС/ТГС 

НПО/ 

училища 

Община 

Стамболово              

м.6.1.2. 

Подобряване на плановата дейност, свързана с 

опазването на околната среда.                       

6.1.2.1. 

Актуализиране на Програмата за опазване на околната 

среда  8 

ОП "Добро 

управление" 

Община 

Стамболово                

6.1.2.2. 

Изработване на План за управление на ЗМ „Големия 

сипей“ и ЗЗ по НАТУРА.  150 

ОП "Добро 

управление"/ 

ТГС 

Община 

Стамболово НПО              

6.1.2.3. 

Актуализиране на Програмата за енергийната 

ефективност.  8 

ОП "Добро 

управление" 

Община 

Стамболово                

6.1.2.4. 

Разработване на Програма за насърчаване 

използването на енергията от възобновяеми източници 

и биогорива.  8 

ОП "Добро 

управление" 

Община 

Стамболово                

СЦ.6.2 Подобряване състоянието на околната среда.                       

м.6.2.1. Подобряване чистотата на въздуха, почвата и водите.                       

6.2.1.1. 

Внедряване на система за управление на околната 

среда:  ISO 14001:2005 и еквивалентни.  90 

ОПОС/ 

Общински 

бюджет/ Частни 

инвестиции 

Община 

Стамболово 

Частен 

сектор              

6.2.1.2. 

Организиране информационна дейност сред 

гражданите и фирмите възпрепятстваща 

замърсяването на въздуха, почвата и водите.  20 ОПОС/ТГС 

Община 

Стамболово НПО              

  Общо по Приоритет 6: 444                     
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№ Наименование 

Индика-  

тивна 

стойност 

в хил.лв. 

Източник 

на 

финансира-

не 

Отговор-

на 

структура 

Партньор-

ска 

структура 

Време за реализация 

            2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Приоритет 7.   Добро управление и публичност.               

СЦ.7.1. 

Подобряване достъпа и качеството на обществени 

услуги.                       

м.7.1.1. 

Благоустрояване на обекти на общественото 

обслужване за по-добър достъп до основните 

обществени услуги.                       

7.1.1.1. 

Ремонт и разширяване на Центъра за информация и 

услуги на гражданите. 20 

ОП "Добро 

управление"/  

Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово                

м.7.1.2. 

Разширяване на качеството и видовете услуги, 

предлагани на територията на общината.                      

7.1.2.1. 

Подобряване качеството на услугите в общинска 

администрация, чрез предоставяне на по-голям брой 

електронни услуги. 100 

ОП "Добро 

управление"/  

Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово                

7.1.2.2. 

Внедряване на система за комплексен електронен 

документообмен в общината. 200 

ОП "Добро 

управление"/  

Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово                

7.1.2.3. 

Цялостно актуване, деактуване на общинската 

собственост и създаване на електронен регистър.  30 

ОП "Добро 

управление"/  

Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово                

7.1.2.4. 

Поддържане и актуализиране на Регистъра на 

общинска собственост публикуван на сайта на 

общината.  10 

Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово                



       

Актуализиран Общински план за развитие на община Стамболово 2014–2020 г.    

 
 

7.1.2.5. 

Развитие и актуализация на Портала за 

административни услуги на сайта на общината на 

български и английски език. 100 

ОП "Добро 

управление"/  

Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово                  

7.1.2.6. 

Въвеждане на базисния модел за Комплексно 

административно обслужване, одобрен от ПМС от 

19.06.2013 г.  30 

ОП "Добро 

управление"/  

Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово                

7.1.2.7. 

Периодично повишаване квалификацията на 

служителите от общинската администрация, свързана 

с промяната на нормативната уредба и 

административните изисквания.  25 

ОП "Добро 

управление"/  

Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово                

7.1.2.8. 

Обучение на служителите при въвеждане на нов 

софтуер, включването им в мрежи, споделянето на 

информационни масиви и др.  15 

ОП "Добро 

управление"/  

Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово 

Държавни 

структури              

м.7.1.3. 

Подмяна и ъпгрейд на хардуера и софтуера в 

общинска администрация.                      

7.1.3.1. 

Подмяна на компютрите и останалата офис техника в 

общинска администрация.  200 

ОП "Добро 

управление"/  

Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово                

7.1.3.2. 

Изграждане на единна информационна система в 

общината свързваща общината и кметствата. 150 

ОП "Добро 

управление"/  

Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово                

СЦ.7.2. 

Осигуряване на актуални кадастрални карти и 

устройствени планове.                       

м.7.2.1. 

Изработване одобряване на устройствени планове за 

населените места на общината.                         

7.2.1.1. Изработване на устройствен план. 200 

МРРБ/ ОП 

"Добро 

управление"/  

Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово           .       

м.7.2.2. 

Осъвременяване на кадастралните карти и 

регулационните планове.                        
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7.2.2.1. 

Подмяна на кадастралните, регулационните планове  и 

разписните книги.  300 

ОП "Добро 

управление"/  

Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово                

 7.2.2.2. Осигуряване на цифрови кадастрални карти.  500 

ОП "Добро 

управление"/  

Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово                

СЦ.7.3. Публичност, информираност и партньорства.                       

м.7.3.1. Провеждане на мерки за публичност.                       

7.3.1.1. Публичност на реализиращите се проекти.  80 ПРСР/ ОП/ ТГС 

Община 

Стамболово                

7.3.1.2. 

Реклама и публичност на културните, екологичните и 

социалните общински инициативи.  80 

ПРСР/Общинск

и бюджет 

Община 

Стамболово                

м.7.3.2. Обучение и обмен на добри практики.                      

7.3.2.1. 

Обучение и обмен на добри практики на 

представителите на общинската администрация за 

управление на проектите.  130 

ОП "Добро 

управление"/ 

Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово                

7.3.2.2. 

Обучение и обмен на добри практики на 

представителите на общинската администрация за 

подобряване качеството на услугите, за е-община и за 

разработване на общински политики. 140 

ТГС, LLL, ОП 

"Добро 

управление" 

Община 

Стамболово                

7.3.2.3. 

Развитие на международните партньорства с цел 

подобряване на управлението и увеличаване на 

публичността.  120 

ТГС, LLL, ОП 

"Добро 

управление" 

Община 

Стамболово                

м.7.3.3. 

Подобряване прозрачността и достъпността в работата 

на Общински съвет и общинска администрация.                      

7.3.3.1. 

По-широка информираност и популяризация на 

сесиите на ОбС. 15 

Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово Медиите              

7.3.3.2. 

Включване на граждани и граждански организации в 

заседанията на ОбС.  5 

Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово 

НПО и 

граждани              

м.7.3.4. 

Оценка на управляващата дейност и обратна връзка от 

страна на гражданите.                      

7.3.4.1. 

Анкетиране за определяне ефективността на 

реализираните проекти и предлаганите услуги. 7 

Общински 

бюджет/ ПРСР 

и ОП 

Община 

Стамболово 

НПО и 

граждани              
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7.3.4.2. 

Проучване/допитване до общественото мнение чрез 

анкети, въпросници и др. по актуални обществени 

въпроси.  7 

Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово 

НПО и 

граждани              

7.3.4.3. 

Допитване до населението по важни за общността 

въпроси.  5 

Общински 

бюджет                  

м.7.3.5. 

Ефективно взаимодействие на общинската 

администрация със структурите на гражданското 

общество.                       

7.3.5.1. Реализиране на съвместни проекти.  300 

ТГС, LLL, 

ОПОС   НПО 

Община 

Стамболово              

7.3.5.2. Изграждане на публично-частните партньорства. 700 

Частни 

инвестиции, 

Общински 

бюджет/ ОП/ 

ТГС ПЧП                

СЦ. 7.4. Създаване на по-добра институционална среда.                        

м.7.4.1. 

Взаимодействие и сътрудничество между местните, 

регионалните и централни институции.                       

7.4.1.1. 

Предоставяне на съвместни услуги за граждани и 

фирми. 20 

Държавен и 

Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово 

Държавни 

структури              

7.4.1.2. 

Обмен на информация и сътрудничество между 

институциите.  20 

Държавен и 

Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово 

Държавни 

структури              

7.4.1.3. 

Координация на проектите в областта на е-

правителство и е-община.  80 

Държавен и 

Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово 

Държавни 

структури              

м.7.4.2. Опазване на общинското имущество.                      

7.4.2.1. Ефективно управление на общинската собственост.  20 

Общински 

бюджет 

Община 

Стамболово 

Частен 

сектор              

7.4.2.2. 

Сформиране на структура за охрана и 

видеонаблюдение на общинските обекти.  35 

Общински 

бюджет/                

ОП/ ТГС 

Община 

Стамболово 

Частен 

сектор              

  Общо по Приоритет 7: 3 644                     
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Приложение № 2. Защитени зони, местности и природни забележителности, застрашени видове на 

територията на община Стамболово   

Защитени зони – 3 броя 

Наименован

ие и код 

Кате-

гория:  

Площ  

 

Местоположение:  

 

Документи за 

обявяване: 

Цели на обявяване: 

 

Режим на дейности: 

 

Мост Арда     

(BG0002071) 

ЗЗ по 

дирек-

тивата 

за 

птици-

те 

15022.45 

хектара 

Област: Хасково, 

Община: 
Стамболово, 

Населено място:     
с. Войводенец,   

с. Голобрадово,  

с. Долно Черковище,  

с. Долно поле,  

с. Маджари,  

с. Пчелари,  

с. Рабово 

Заповед 

No.РД-784 от 

29.10.2008 г., 

бр. 104/2008 

на Държавен 

вестник 2-1-

2071-784-

2008  

1. Опазване и поддържане на 

местообитанията на 

посочените в т. 2 видове птици 

за постигане на тяхното 

благоприятно природозащитно 

състояние; 

2. Възстановяване на 

местообитания на видове 

птици по т. 2, за които е 

необходимо подобряване на 

природозащитното им 

състояние. 

1. Забранява се премахването на 

характеристики на ландшафта 

(синори, единични и групи дървета) 

при ползването на земеделските 

земи като такива; 

2. Забранява се залесяването на 

ливади, пасища и мери, както и 

превръщането им в обработваеми 

земи и трайни насаждения; 

3. Забранява се използването на 

пестициди и минерални торове в 

пасища и ливади. 

Предмет на 

опазване 

(видове и 

местообитан

ия): 

 

1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Голяма бяла 

чапла (Egretta alba), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Орел рибар (Pandion haliaetus), Осояд (Pernis 

apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Египетски лешояд (Neophron percnopterus), Черен лешояд (Aegypius monachus), Орел 

змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus cyaneus), Степен блатар (Circus 

macrourus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Късопръст 

ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Царски орел (Aquila heliaca), Белошипа ветрушка (Falco 

naumanni), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Сoкол скитник (Falco peregrinus), Лещарка (Bonasa bonasia), Турилик (Burhinus 

oedicnemus), Бухал (Bubo bubo), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias 

garrulus), Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Сирийски 

пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба 

сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Белочела сврачка (Lanius nubicus), Ястребогушо коприварче (Sylvia 

nisoria), Голям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum), Градинска овесарка (Emberiza hortulana); 

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям корморан (Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea 

cinerea), Ням лебед (Cygnus olor), Голям ястреб (Accipiter gentilis), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo 

buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Вoден дърдавец (Rallus aquaticus), 

Зеленоножка (Gallinula chloropus), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Пчелояд (Merops apiaster), Брегова лястовица (Riparia 

riparia). 
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Наименован

ие и код 
Кате-

гория:  

Площ  

 

Местоположение:  

 
Документи за 

обявяване: 

Цели на обявяване: 

 

Режим на дейности: 

 

Родопи - 

Източни       

(BG0001032) 

ЗЗ по 

дирек-

тивата 

за 

место-

обита-

нията 

217446.89 

хектара 

  

Област: Хасково, 

Община: 
Стамболово, 

Населено място:  

с. Бял кладенец,  

с. Войводенец,  

с. Голобрадово,  

с. Голям извор,  

с. Долно Ботево,  

с. Долно Черковище,  

с. Долно поле,  

с. Маджари,  

с. Пчелари, с. Рабово,  

с. Светослав,  

с. Тънково 

Решение 

No.122 от 

02.03.2007 г., 

бр. 21/2007 на 

Държавен 

вестник 2-2-

1032-122-2007  

Документи за 

промяна: 

Промяна в 

площта - 

увеличаване с 

Решение 

No.811 от 

16.11.2010 г., 

бр. 96/2010 на 

Държавен 

вестник  

  

 

Наименован

ие и код 

Кате-

гория:  

Площ  

 

Местоположение:  

 

Документи за 

обявяване: 

Цели на обявяване: 

 

Режим на дейности: 

 

Студен 

кладенец  

(BG0002013) 

ЗЗ по 

дирек-

тивата за 

птиците 

15995.24 

хектара 

Област: Хасково, 

Община: 
Стамболово, 

Населено място:  

с. Бял кладенец,  

с. Рабово,  

с. Светослав 

Заповед No.РД-

766 от 

28.10.2008 г., 

бр. 101/2008 на 

Държавен 

вестник 2-1-

2013-766-2008  

 

1. Опазване и поддържане на 

местообитанията на посочените 

в т. 2 видове птици за 

постигане на тяхното 

благоприятно природозащитно 

състояние; 

2. Възстановяване на 

местообитанията на видове 

птици по т. 2, за които е 

необходимо подобряване на 

1. Забранява се премахването на 

характеристики на ландшафта 

(синори, единични и групи 

дървета) при ползването на 

земеделските земи като такива; 

2. Забранява се залесяването на 

ливади, пасища и мери, както и 

превръщането им в обработваеми 

земи и трайни насаждения; 

3. Забранява се използването на 

пестициди и минерални торове в 
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природозащитното им 

състояние. 

 

пасища и ливади; 

4. Забранява се намаляването 

площта на крайречните гори от 

местни дървесни видове. 

Предмет на 

опазване 

(видове и 

местообитан

ия): 

 

 1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Червеногуш гмуркач (Gavia stellata), Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), Малък корморан 

(Phalacrocorax pygmeus), Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), Гривеста чапла (Ardeola ralloides), Малка бяла чапла (Egretta 

garzetta), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Червена чапла (Ardea purpurea), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia 

ciconia), Поен лебед (Cygnus cygnus), Белоока потапница (Aythya nyroca), Малък нирец (Mergus albellus), Орел рибар (Pandion 

haliaetus), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Червена каня (Milvus milvus), Мoрски орел (Haliaeetus albicilla), 

Египетски лешояд (Neophron percnopterus), Белоглав лешояд (Gyps fulvus), Черен лешояд (Aegypius monachus), Орел змияр 

(Circaetus gallicus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Степен блатар (Circus macrourus), Ливаден блатар (Circus pygargus), 

Малък креслив орел (Aquila pomarina), Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Белоопашат мишелов 

(Buteo rufinus), Белошипа ветрушка (Falco naumanni), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Сoкол скитник (Falco peregrinus), 

Ловен сокол (Falco cherrug), Ливаден дърдавец (Crex crex), Саблеклюн (Recurvirostra avosetta), Турилик (Burhinus oedicnemus), 

Бойник (Philomachus pugnax), Голяма бекасина (Gallinago media), Малка чайка (Larus minutus), Речна рибарка (Sterna hirundo), 

Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), Черна рибарка (Chlidonias niger), Бухал (Bubo bubo), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), 

Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), 

Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Дебелоклюна чучулига 

(Melanocorypha calandra), Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица 

(Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Белочела сврачка (Lanius nubicus), 

Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Голям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum), Градинска овесарка (Emberiza 

hortulana); 

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям гмурец (Podiceps cristatus), Червеногуш гмурец 

(Podiceps grisegena), Черногуш гмурец (Podiceps nigricollis), Голям корморан (Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea cinerea), 

Ням лебед (Cygnus olor), Голяма белочела гъска (Anser albifrons), Сива гъска (Anser anser), Бял ангъч (Tadorna tadorna), Фиш 

(Anas penelope), Сива патица (Anas strepera), Зимно бърне (Anas crecca), Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Шилоопашата 

патица (Anas acuta), Лятно бърне (Anas querquedula), Клопач (Anas clypeata), Червеноклюна потапница (Netta rufina), 

Кафявоглава потапница (Aythya ferina), Kачулата потапница (Aythya fuligula), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов 

(Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Вoден дърдавец (Rallus 

aquaticus), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Лиска (Fulica atra), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Обикновена 

калугерица (Vanellus vanellus), Малка бекасина (Lymnocryptes minimus), Средна бекасина (Gallinago gallinago), Голям свирец 

(Numenius arquata), Малък зеленоног водобегач (Tringa stagnatilis), Голям зеленоног водобегач (Tringa nebularia), Голям горски 

водобегач (Tringa ochropus), Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), Речна чайка (Larus ridibundus), Чайка буревестница (Larus 

canus), Белокрила рибарка (Chlidonias leucopterus), Жълтокрака чайка (Larus cachinnans), Пчелояд (Merops apiaster). 
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Защитени местности и природни забележителности 

(4 броя защитени местности и 5 броя природни забележителности) 
 

Наименован

ие и код 

Кате-

гория:  

Площ  

 

Местоположение:  

 

Документи 

за 

обявяване: 

Цели на обявяване: 

 

Режим на дейности: 

 

ГОЛЕМИЯТ 

СИПЕЙ    

(148) 

Защи-

тена 

мест-

ност 

 

653.9 

хектара 

Област: Хасково, 

Община: 
Стамболово, 

Населено място:  

с. Бял кладенец,  

с. Рабово 

Заповед 

No.РД471 от 

11.07.2001 г., 

бр. 73/2001 на 

Държавен 

вестник 

1. Опазване на редки и защитени 

видове растения и животни , в 

т.ч. белоглав и египетски 

лешояди, черен щъркел, колония 

сива чапла, белоопашат 

мишелов, син скален дрозд, 

скална зидарка, шипобедрена и 

шилоопашата костенурки. 

2. Опазване на забележителен 

природен ландшафт по долината 

на р. Арда. 

1. Забранява се всякакъв вид 

ново строителство; 

2. Забранява се търсенето и 

проучването на полезни 

изкопаеми със сондажни и минни 

дейности в периода януари - юни 

включително; 

3. Забранява се добива на 

полезни изкопаеми по открит 

способ, както и добива и 

първичната обработка 

(обогатяване) на метални 

полезни изкопаеми чрез 

прилагане на химически и 

химико-бактериологични методи 

и цианиди; 

4. Забранява се извеждането на 

голи сечи в горските насаждения; 

5. Забранява се извеждането на 

сечи в горските насаждения в 

периода от 1 януари до 31юли 

включително; 

6. Забранява се лова, риболова и 

ловностопанските мероприятия; 

7. Забранява се алпинизма и 

делтапланеризма. 
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Наименован

ие и код 

Кате-

гория:  

Площ  

 

Местоположение:  

 

Документи 

за 

обявяване: 

Цели на обявяване: 

 

Режим на дейности: 

 

КОВАН 

КАЯ   (174) 

Природ

на 

забеле

жителн

ост 

1.5 

хектара 

Област: Хасково, 

Община: 
Стамболово, 

Населено място: с. 

Долно Черковище 

Заповед 

No.1799 от 

30.06.1972 г., 

бр. 59/1972 на 

Държавен 

вестник 

1. тракийски скални ниши 

 

1. Забранява се да се секат, 

кастрят и повреждат дърветата, 

както и да се късат или 

изкореняват всякакви растения; 

2. Забранява се пашата на 

какъвто и да е добитък по всяко 

време; 

3. Забранява се да се преследват 

дивите животни и техните малки 

или да се развалят гнездата или 

леговищата на същите; 

4. Забранява се разкриването на 

кариери за камъни, пясък или 

пръст, с което да се поврежда и 

изменя естествения облик на 

местността, включително и на 

водните течения; 

5. Забранява се чупене, 

драскането повреждането по 

какъвто и да е начин на скалните 

образувания, сталактитите и 

други формации в пещерите; 

6. Забранява се воденето на голи 

и интензивни сечи. Разрешава се 

извеждането на санитарни сечи и 

отсичането на престарелите и с 

влошени декоративни качества 

дървета. 
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Наименова-

ние и код 

Кате-

гория:  

Площ  

 

Местоположение:  

 

Документи 

за 

обявяване: 

Цели на обявяване: 

 

Режим на дейности: 

 

НАХОДИЩЕ 

НА 

РОДОПСКИ 

СИЛИВРЯК   

(384) 

При-

родна 

забеле-

жител-

ност 

0.5 

хектара 

Местоположение: 
Област: Хасково, 

Община: 
Стамболово, 

Населено място: с. 

Рабово 

Заповед 

No.233 от 

04.04.1980 г., 

бр. 35/1980 на 

Държавен 

вестник 

1. Опазване на находище на 

родопски силивряк 

 

Режим на дейности: 
1. Забраняват се всякакви действия, 

като нараняване на стъблата, 

кастрене, чупене на клоните и 

други, които биха довели до 

повреждане на дърветата 

2. Забранява се влизането, 

преминаването и паркирането на 

моторни превозни средства 

3. Забранява се късането или 

изкореняването на растенията 

4. Забранява се пашата на домашни 

животни 

5. Забранява се безпокоенето на 

диви животни и вземането на 

техните малки или яйцата им, както 

и разрушаване на гнездата и 

леговищата 

6. Забранява се разкриването на 

кариери, провеждането на минно-

геоложки и други дейности, с които 

се поврежда или изменя както 

естествения облик на местността, 

така и на водния и режим 

7. Забранява се извеждането на сечи, 

освен ландшафтни, след 

съгласуване със съответната 

районна инспекция за опазване на 

природната среда 

8. Забранява се всякакво 

строителство, освен в случаите, 

когато такова е предвидено в 

устройствения проект на 

природната забележителност 
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Наименован

ие и код 

Кате-

гория:  

Площ  

 

Местоположение:  

 

Документи 

за 

обявяване: 

Цели на обявяване: 

 

Режим на дейности: 

 

НАХОДИЩЕ 

НА ТРАКИЙ-

СКИ КЛИН    

(563) 

Защи-

тена 

мест-

ност 

13.66 

хектара 

Област: Хасково, 

Община: 
Стамболово, 

Населено място: с. 

Воденци 

 

Заповед 

No.РД-204 от 

04.03.2013 г., 

бр. 33/2013 на 

Държавен 

вестник 

1. Опазване на растителен вид 

Тракийски клин (Astracantha 

thracica L.) и неговото 

местообитание. 

 

1. Забранява се промяна на 

предназначението и начина на 

трайно ползване на земята; 

2. Забранява се строителство с 

изключение на дейности, свързани с 

реконструкция и ремонт на 

съществуващи съоръжения; 

3. Забранява се търсене, проучване и 

добив на подземни богатства; 

4. Забранява се залесяване; 

5. Забранява се внасяне на неместни 

видове. 

 

Вековни дървета 

№ Наименование на 

вековното дърво 

землище № Д-Р- Номер на заповед на 

обявяване 

Стопанисваща 

организация 

1 Клен с. Силен, м. "Джамията" 402 №2592/13.10.1961 г. Община 

2 Група от 15 летни дъба с. Жълти бряг, м."Дели юрч" 671 №1301/05.05.1974 г. Община 

3 Полски бряст с. Царева поляна,   

1888,КМ2+800 

1082 №216/05.04 1979 г Община 

4 Космат дъб с. Стамболово, м."Карачалъка" 1397 №947/28.10.1982 г. Частна собственост 

5 Благун с. Стамболово, м."Карачалъка" 1398 №947/28.10.1982 г. Частна собственост 

6 Летен дъб с. Долно Ботево, м."Сулучаир" 1565 №1139/12.11 1983 г. Община 

7 Цер с. Гледка, м."Бахчите" 1400 №947/28.10.1982 г. Община 

8 Благун с. Стамболово, до стопанския двор м. „ Тробцето“ 1403 №947/28.10 1982 г. Община 

9 Благун с. Стамболово, до стопанския двор м. „ Тробцето“ 1404 №947/28.10.1982 г. Община 

10 Благун с. Стамболово, до стопанския двор м. „ Тробцето“ 1405 №947/28.10.1982 г. Община 

11 Благун с. Стамболово, до стопанския двор м. „ Тробцето“ 1406 №947/28.10.1982 г Община 
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12 Полски ясен с. Силен до училището 1559 №1139/12.11.1983 г Община 

13 Полски ясен с. Силен до училището 1560 №1139/12.11.1983 г Община 

14 Цер с. Маджари, западно от горната махала 1562 №1139/12.11.1983 г. Община 

15 Полски ясен с. Долно Ботево, помпената станция 1564 №1139/12.11.1983 г. Община 

16 Благун с. Стамболово, м."Чатал дере" 1399  

№947/28 10 1982 г. 

            Община 

17 Летен дъб с. Силен.м. "Трампата" 1566 №1139/12.11.1983 г. Частна собственост 

18 Летен дъб с. Поповец, северната част на селото, в м. "Селското 

дере" 

1573 №1139/12.11.1983 г. Община 

19 Летен дъб с. Поповец, северната част на селото, в м. "Селското 

дере" 

1574 №1139/12.11.1983 г Община 

20 Летен дъб с. Поповец, северната част на селото, в м. "Селското 

дере" 

1575 №1139/12.11.1983 г. Община 

21 Летен дъб с. Поповец, северната част на селото, в м. "Селското 

дере" 

1576 №1139/12 11.1983 г. Община 

22 Летен дъб с. Поповец, северната част на селото, в м. "Селското 

дере" 

1577 №1139/12 11.1983 г Община 

23 Цер с. Тънково, м."Търлака" 1649 №1042/30.11.1984 г. Община 

24 Цер с. Тънково. м."Търлака" 1650 №1042/30.11 1984 г ДГС Хасково 

25 Цер с. Стамболово, м."Доврука" 

до пречиствателната станция на Винарската изба 

1831 №26/09.01 1989 г  

26 Полски ясен с. Кладенец,м."Токмакли" 1563 №1139/12.11.1983 г. Община 
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Застрашени видове – 3 вида 

Наименование 

и код на 

защитена зона 

Прио-

ритет 

Консервационен 

статус Заплаха 

№ и наименование на 

мярката 

Таксо-

номия 

Код на 

вид Име на вид 

Площ на 

вид (ха) 

Родопи - 

Източни 

BG0001032 F2 U1 

Вандализъм, 

Затваряне на 

пещери или 

галерии 

М 109 – Инвестиции в 

консервационни 

дейности за 

поддържане/ 

подобряване на 

природозащитното 

състояние на видове и 

природни 

местообитания. 

Бозай-

ници 1302 

Rhinolophus 

mehelyi / 

Подковонос 

на Мехели 1594,265587 

Родопи - 

Източни 

BG0001032 F2 U1 

Затваряне на 

пещери или 

галерии 

М 109 – Инвестиции в 

консервационни 

дейности за 

поддържане/ 

подобряване на 

природозащитното 

състояние на видове и 

природни 

местообитания. 

Бозай-

ници 1308 

Barbastella 

barbastellus / 

Широкоух 

прилеп 239,2078672 

Родопи - 

Източни 

BG0001032 F2 U1 

Затваряне на 

пещери или 

галерии 

М 109 – Инвестиции в 

консервационни 

дейности за 

поддържане/ 

подобряване на 

природозащитното 

състояние на видове и 

природни 

местообитания. 

Бозай-

ници 1323 

Myotis 

bechsteinii / 

Дългоух 

нощник 107,3353377 
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Приложение 3. Екологично и химично състояние на повърхностните 

водни тела на територията на община Стамболово 

На територията на община Стамболово попадат следните повърхностни водни тела:  

1.BG3МА100R233 „Река Харманлийска до вливане на р. Хасковска”* 

В Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) за 

периода 2016–2021 г. водното тяло е в умерено екологично състояние и добро химично състояние. 

Показателите, по които се констатира отклонение от стандартите за качество, са биологични 

елементи за качество – дънна макробезгръбначна фауна, и физико-химични елементи за качество 

– азот нитритен, общ фосфор и манган. 

2.BG3МА100R007 „Река Бисерска и притоци до устие”* 

В ПУРБ на ИБР (2016–2021) водното тяло е в добро екологично състояние и неизвестно химично 

състояние (не е извършван мониторинг на приоритетни вещества поради липсата на 

идентифициран натиск).  

3. BG3AR100R006 „Река Арда от вливането на р. Крумовица до яз. Ивайловград”* 

В ПУРБ на ИБР (2016–2021) водното тяло е определено като силномодифицирано, в умерен 

екологичен потенциал и лошо химично състояние. Показателите, по които се констатира 

отклонение от стандартите за качество, са макрозообентос, цинк и кадмий. 

4. BG3AR100R008 „Река Арда между яз. Студен кладенец и р. Крумовица”* 

В ПУРБ на ИБР (2016–2021) водното тяло е определено като силномодифицирано, в умерен 

екологичен потенциал и добро химично състояние. Показателите, по които се констатира 

отклонение от стандартите за качество са биологични елементи за качество – дънна 

макробезгръбначна фауна.  

5. BG3AR350L010 „Язовир Студен кладенец” * 

В ПУРБ на ИБР (2016–2021) водното тяло е определено като силномодифицирано, в умерен 

екологичен потенциал по Хлорофил А и общ фосфор и лошо химично състояние по показател 

кадмий.  

 

Забележка: * На територията на общ. Стамболово  попада  малка част от водното тяло. 


