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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА
Оценка на природните потенциали и фактори за развитие (земя, води,
полезни изкопаеми и др.), географски дадености, геостратегическо
положение, като потенциал за развитие и досегашното му използване.

Географско положение
Община Стамболово се намира на територията на Област Хасково, която е
разположена в Южна България на територия от 5543 кв.км. (5% от
територията на Република България). Областта включва 261 населени места,
организирани в 11 общини - Хасково, Димитровград, Свиленград, Любимец,
Харманли, Маджарово, Симеоновград, Ивайловград, Тополовград, Минерални
бани и Стамболово. Географското й местоположение е на границата с Гърция
и Турция.
Територията на областта се пресича от два ключови транс-континентални
пътя. Първият свързва Западна и Централна Европа с Истанбул, а вторият Северна Европа със Средиземноморието. Разстоянието от град Хасково до
столицата София е 230 км., до най-близкото пристанище Бургас е 250 км., а
до гръцката и турската граница – 75 и 80 км. Населението на област Хасково
е 279 067 жители, което представлява 3,56% от населението на страната.
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Община Стамболово е разположена в североизточната част на Източните
Родопи и е гранична община между Област Хасково и Област Кърджали. Тя се
простира от Хасковската равнина до р. Арда, намира се южно от гр.Хасково и
отстои на 22 км от Областния център. На юг, чрез р. Арда граничи с община
Крумовград, на изток с община Маджарово, на север с общините Хасково и
Харманли, а на запад с община Кърджали.
Геостратегическото положение на общината се определя от близостта на
общинския център с областния град, близостта на международен път Е80 и
границата с Гърция и Турция (75 - 80 км.)
На територията на община Стамболово се срещат предимно нерудни полезни
изкопаеми - варовици, вулканични туфи и инертни материали. Характерни
природни дадености за общината са: изворът за трапезна минерална вода,
намиращ се в землището на с. Долно Ботево, река Арда, многобройните
микроязовири, биоразнообразието и чистата природа. Природните богатства
допълнени с големия брой културни паметници, предлагат добри условия за
развитие на активна стопанска и туристическа дейност.
Община Стамболово има площ от 276,8 кв. и в сравнение с останалите
общини заема девето място по площ в Област Хасково.

Община

(кв.км)
БЪЛГАРИЯ
Димитровград
Ивайловград
Любимец
Маджарово
Минерални бани
Свиленград
Симеоновград
Стамболово
Тополовград
Харманли
Хасково

111 001,9
567,6
814,1
344,3
247,2
214,7
700,3
222,9
276,8
710,9
694,6
739,8

През нейната територия преминава р.Арда и нейните притоци. Релефът на
Община Стамболово е пресечен, полупланински. По поречието на р.Арда се
намират най-плодородните земеделски земи. Делът на обработваемата земя
представлява 67,2% от общата територия на общината.
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Общината се състои от 26 населени места и има население от 6063 души.
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Население
По данни на НСИ населението на община Стамболово към 31 декември
2007 г. е 6063 души, от които мъже - 2997 и жени - 3066.
Въпреки високия процент на раждаемост в общината ( 9,4%), който
надвишава средния за областта, населението в общината продължава да
намалява. Гъстотата на населението е 22 души на кв.км., която е повече от
два пъти по–ниска от средната за област Хасково (47,8 д. на кв.км) и повече
от три пъти по-малка от средната на страната (69,2 души на кв. км).
Тази тенденция стана устойчива, въпреки реализираните мерки на пазара на
труда, подобрената инфраструктура и предоставяните услуги за гражданите.
За тази негативна тенденция допринасят: масовата вътрешна миграция,
емиграцията в Турция и най-високият процент смъртност в областта –
19,46%.
Общината напускат предимно младите хора и хората в трудоспособна възраст.
Миграционните процеси се засилват през зимата, тъй като тогава липсва
традиционната за местното население селскостопанска заетост. Селското
стопанство е основен икономически отрасъл за община Стамболово.
Отглеждането на тютюн е основен поминък за по-голямата част от
населението в общината, въпреки резкия спад в тютюнопроизводството.
Освен традиционните зеленчукови култури - пипер, домати, зеле, картофи, в
общината се отглеждат: грозде, дини, пъпеши и овощни насаждения, но
новите селскостопански производства, биопроизводствата и алтернативните
производства, трудно си пробиват път. Това ограничава развитието на
селскостопанското производство и намалява възможностите за трудова
заетост. Поради тези причини се регистрира и висок ръст на скрита
безработица в общината.
Изходът е в създаване на условия за подкрепа на земеделските
производители, МСП и подобряване услугите за предприемачите. Привличане
вниманието на различни инвеститори за разкриване на нови работни места,
както и запазването на съществуващите. Създаване добри условия на живот,
чрез благоустрояването на населените места и изграждането на съвременна
пътна, техническа и социална инфраструктура.
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По населени места населението се разпределя така:

Стамболово
с.Балкан
с.Бял кладенец
с.Воденци
с.Войводенец
с.Гледка
с.Голобрадово
с.Голям извор
с.Долно Ботево
с.Долно Черковище
с.Долно поле
с.Жълти бряг
с.Зимовина
с.Кладенец
с.Кралево
с.Лясковец
с.Маджари
с.Малък извор
с.Поповец
с.Пчелари
с.Пътниково
с.Рабово
с.Светослав
с.Силен
с.Стамболово
с.Тънково
с.Царева поляна

6 063
198
81
86
57
222
63
385
383
226
74
664
253
57
165
274
189
367
352
188
63
157
101
157
582
352
367

Под 100 жители имат селата: Пътниково, Долно поле, Голобрадово,
Войводенец, Бял кладенец, Кладенец и Воденци, които оформят периферията
на община Стамболово.
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Населението на общината рязко спада в периода 1999 – 2001 г. след което се
задържа през последните години на едно постоянно ниво.

Население към 31.12.2003
Община
1999 г
BG

БЪЛГАРИЯ

HKV09Димитровград
HKV11Ивайловград
HKV17Любимец
HKV18Маджарово
HKV19Минерални бани
HKV28Свиленград
HKV29Симеоновград
HKV30Стамболово

8 190
876
68 467
9 801
11 652
3 357
7 445
25 886
11 013
7 556

2000 г

2001 г

2002 г

2003 г

8 149
4687 891 0957 845 8417 801 273
67 762
64 275
62 932
61 948
9 687
7 997
7 748
7 629
11 458
11 376
11 223
11 090
3 181
2 114
2 044
2 002
7 274
6 750
6 643
6 741
25 718
25 229
25 391
25 238
10 971
10 363
10 204
10 178
7 401
5 801
5 872
5 935

Естественият прираст в общината е отрицателен (-19), което говори за
влошена възрастова структура. През 2007 г са родени 57 деца, а са починали
118 човека, което се равнява на (– 61) естествен прираст. Отрицателният
прираст зависи и от другите два показатели, като коефициента на
раждаемост, който за община Стамболово е 9,4% при 10,4 за страната и при
9% за Хасковска област и коефициента на смъртност, който за община
Стамболово е - 19,46% при 12,3% за областта и 15,65% страната.
Положителният процент на раждаемост не може да компенсира високия
процент на смъртност, породен от високия относителен дял на населението в
надтрудоспособна възраст.
Механичният прираст за 2007 г. е положителен – (+103 души), от които 45
мъже и 58 жени, при изселени общо 139 човека. Положителният баланс
показва, че въпреки устойчивите тенденции на обезлюдяване има известно
подобрение в качеството на живот, което привлича хора от съседните
общини, а това компенсира в известна степен негативните демографски
тенденции.
Отрицателният демографски прираст се дължи на комбинацията от ниска
раждаемост и все още високата степен на миграция. Това води до
депопулация и сериозно намаляване на репродуктивните възможности на
населението. Предполага се, че тази неблагоприятна тенденция ще продължи
и през следващите години.
Отрицателният естествен прираст задълбочава процесите на “стареене” и
засилва процесите на стагнация в демографското развитие на община
Стамболово.
Възрастовата структура на населението е крайно неблагоприятна за
демографското развитие на общината. Населението в под трудоспособна
възраст е 872 души (14,38 %), в трудоспособна възраст е 3505 души (57,81
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%), а в над трудоспособна възраст е 1686 души (27,81%). Населението в
трудоспособна възраст се очаква да намалява и то главно за сметка на
увеличаващия се относителен дял на населението в над трудоспособна
възраст. Вземайки под внимание регистрираните тенденции, може да се
предполага, че процеса на влошаване на възрастовия профил, ще се запази и
през следващите години, поради инерцията на факторите обуславящи
демографското развитие. Очерталата се тенденция към застаряване на
населението води и до намаляване на лицата в трудоспособна възраст. Това
ще окаже сериозно въздействие върху социалните структури на общината,
като броят на населението в пенсионна възраст се очаква да достигне повече
от 1/3 от цялото население в общината. Може да се очаква, че при
активизиране на стопанските дейности през следващите няколко години ще
се породи остра криза от липсата на работна ръка. Ще са необходими не само
квалифицирани специалисти, но ще има остър недостиг на работна ръка
въобще.
Коефициентът на възрастова зависимост за общината е 60,044%, който
е значително по-висок от средните стойности на този показател за гр. Хасково
(43,407%) и от средния за страната (46,211%). Участието на двата
компонента (население 0-15 г. и лица над 65 години) е с изразено
преимущество на лицата във високата възрастова група (65+), като техният
дял е 36.3% спрямо 21,7% за населението от тази група живееща в
гр.Хасково.
Тенденцията за нарастване на зависимостта на населението във високите
възрастови групи 65+ ще продължи и през следващите години. Един от
важните проблеми ще бъде свързан със старите хора, които ще имат нужда от
адекватни грижи от страна на здравната система и системата на здравното
осигуряване. Това ще натовари службите свързани със социалните
патронажи, ще наложи изграждането на хосписи и развитието на различни
нови услуги. Разходите за болнично лечение и други услуги, свързани със
социалното подпомагане на възрастните хора, ще нарастват.
Поради влошената възрастова структура на населението е малък и броя на
браковете и разводите. Брачността на 1000 човека е 0,31 при 3,9 за страната.
Бракоразводността на 1000 човека е 0,13 при 2,1 за страната.
Приблизителен етнически състав на населението община Стамболово:
Етническа група
Процент
Българска
30,40%
Турска
67,00%
Ромска
1,50%
Други
1,10%
Населението на общината е смесено и е съхранило традициите и обичаите
както на християнската, така и на мюсюлманската религия.
В общината са регистрирани 250 инвалиди от около 5000 в Област Хасково.
Хората намиращи се в неравностойно положение изискват значително повече
грижи за социалната им интеграция.
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Образовано ниво на местното население
Образователното ниво на населението, по данни от преброяването през
2001 г., показва, че населението на общината е с ниска степен на
образованост. Броят на лицата с висше и полувисше образование е 144 или
(2,38%), населението със средно образование в общината е 14,56% или 883
души. С основно образование са 2392 или 39,45%, а с начално образование
са 1158 или 19,1% от населението на общината, неграмотните са – 476 или
7,85%. Децата са 327 (5,39%), не са показали 23 човека. Нови данни за
съжаление от НСИ липсват на този етап. По данни на администрацията и СОУ
завършилите средно образование и приети във висши учебни заведения за
2007 г. са 18 лица. Проблем е вътрешната миграция при която младежи от
общината отишли да учат в друг град остават да работят и да се реализират
там.
В средносрочен план образователната структура на населението дава
основание да се твърди, че трябва да се обърне сериозно внимание на
качеството на човешкия потенциал. Въздействие върху бъдещото развитие на
община Стамболово може да бъде сериозно възпрепятствана поради липсата
на квалифицирани кадри за развиващите се сектори. Трябва да се потърси
възможност за привличане на квалифицирани кадри от съседните и главно от
по-големите общини. Към този образователен профил, ако се прибави и
влошената демографска ситуация може да се предвиди допълнително
влошаване качеството на човешките ресурси, което да доведе до негативни
последици за социалното и икономическото развитие на общината.
В съвременните условия образованието изисква съществени
разходи, а
динамиката на въвеждане на нови технологии налага непрекъснатото
повишаване на квалификацията. Създадения социален капитал, изразен в
знания
и
умения,
е
от
жизнено
значение
за
повишаване
конкурентоспособността на местната икономиката. Особено като се има
предвид, че в
дългосрочен аспект процесите на индустриализация и
техническо развитие, ще изискват по-висока образованост на населението.
Всичко това води до необходимостта от провеждане на мерки за стимулиране
на образователната активност и то в областта на ключови направления като
професионално обучение, обучение в компютърна грамотност, чуждоезиково
обучение
и
ползване
на
постиженията
на
информационните
и
комуникационни технологии. Целта на мерките ще бъде да се осигури
стабилна основа за икономически растеж, основан
на ефективното
използване на човешкия потенциал.

Заетост и безработица
По данни на НСИ заетите в община Стамболово през 2006 година възлизат на
704 души, а наетите са 640. Заетите в селското и горското стопанство са 92 и
78 души, което прави 13,07%.
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По данни на
Д “БТ” равнището на безработица за 2007 г. е 14,61%.
Изменението на този показател през последните години, по данни на Д”БТ” е
както следва:

Равнище на безработица (%)
1999 г

2000 г

2001 г

16,82

19,73

19,93

2002 г 2003 г 2004 г 2005 г 2006 г 2007 г
17,31 19,46

19,30 17,12 14,66 14,61

Трудностите свързани с преструктурирането на икономиката доведоха до
високия процент на безработица в общината. Делът на жените е 69,6 %. Найголям дял имат безработните над 50 години – 35,84%. Прави впечатление, че
без професия са цели – 83,8% от безработните. Това показва трудната
реализация на хора без професия и на възраст над 50 години в съвременните
условия. Само 48 човека от безработните в общината имат работническа
квалификация, което се дължи на факта, че лицата с квалификация се
адаптират по-лесно на пазара на труда. По образователно равнище най-голям
е дела на лицата с основно и по-ниско образование – 81 %. Само 3
безработни с висше образование са регистрирани за 2007 г.
Тази тенденция се дължи главно на закритите предприятия, осигурявали в
миналото работни места на местното население и на ниския образователен и
квалификационен ценз на безработните, особенно на лицата над 45 години.
Нови производства поради редица причини възникват трудно в подобни
селски райони. В последните години се създадоха допълнителни работни
места в предимно в сферата на услугите.

Информация за безработицата в община Стамболово
ПОКАЗАТЕЛИ

2001 г. 2002 г. 2003 г.

2004г 2005 г. 2006 г. 2007 г.

Регистрирани безработни

704

410

461

472

405

347

346

В т.ч. жени

378

220

272

277

246

217

241

до 24 години

62

48

49

53

41

32

28

от 24 до 29 год.

83

52

51

55

49

36

29

от 30 до 44 год.

285

149

183

160

149

117

119

от 45 до 49 год.

105

49

63

69

57

60

46

над 50 години

169

112

115

135

109

102

124

6

5

6

5

3

4

3

113

78

77

77

68

70

63

87

61

61

70

54

52

50

По възраст

По образование
- висше
- средно
в т.ч. средно професионално

Община Стамболово
10

Ситуационен анализ
- основно и по-ниско

585

327

378

389

334

273

280

- специалисти

20

10

16

16

13

11

8

- с работническа
специалност

77

58

53

56

45

47

48

607

342

392

400

347

289

290

По професионална
квалификация

- без специалност

Намаляването на безработицата започва през 2005 г. Средногодишният брой
на регистрираните безработни лица в общината за 2007 година е 346 души. В
сравнение с 2002 година регистрираните безработни през 2007 г. са намалели
два пъти, а спрямо 2004 г. броят на безработните е намалял с 126 души или е
паднал на 14,61%. Коефициентът на регистрираната безработица за първото
полугодие на 2008 г. е 13,86 %, което е най-ниското равнище от 1999 г. до
сега.
В структурата на безработицата за периода 2001-2008 година се наблюдават
значителни изменения. Безработните със средно образование в сравнение с
2001 г. са намалели 2 пъти. Като трайно засегнати от безработицата се
оформиха групата на жените, лицата над 50 години и населението с основно
и по-ниско образование.
През последните 3 години броят на безработните е намалял с 6 %.
Безработните жени остават твърдо над 50%. По-високият относителен дял
на жените в общия брой на регистрираните безработни отразява преди всичко
по трудната възможност на жените да се реализират на пазара на труда,
както и факта, че мъжете не се регистрират в Бюрата по труда. Те работят
основно в селското стопанство и строителството през пролетта, лятото и
есента и предпочитат да им се плаща на ръка. Мъжете са по-мобилни и
приемат работа извън населените места в които живеят, така се формира една
доста силно изразена сезонна миграция.
Данните от Агенцията по заетостта за периода 2005 - 2008 година показват
устойчива тенденция на намаляване дела на регистрираните безработни
млади хора до 29 години, като за 2007 г. техният дял е 16.5 % или 57 души
от всички безработни в общината. Необходимо е да се отчете факта, че
младите хора притежават редица качества, които им дават предимство на
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пазара на труда - те са по-мобилни и проявяват повече гъвкавост в процеса
на търсене на работа. В същото време обаче липсата на практически опит,
квалификация

и

професионалната

образователен
подготовка

ценз,

на

както

младежите

и

несъответствието

и

реалното

между

търсене

от

работодателите, се явяват негативни фактори, възпрепятстващи успешната им
трудова реализация.
Непълното използване на човешките ресурси е свързано с по-ниското
равнище на заетост на по-възрастното население (лицата над 45 години).
През последните три години делът на безработните на възраст над 45 години
достига 49% от всички регистрирани безработни. С течение на годините
отслабват адаптационните способности на по-възрастното поколение, което
затруднява трудовата му реализация. Затова е необходимо провеждането на
политика за повишаване на

квалификацията, знанията и уменията на

безработните от тази възрастова група, както и за преквалификацията им в
съответствие с потребностите на местната икономика.
Друга

важна

характеристика

на

безработицата

е

свързана

с

нейната

продължителност. Регистрираните трайно безработни са около 31%, което е
белег за стагнация на местния пазар на труда и негативен индикатор за
състоянието на заетостта в общината. Високите нива на дълготрайната
безработица

изискват

въвеждане

на

специални

мерки

и

програми

за

преквалифициране на работната сила в района и осигуряване на заетост. В
резултат напускането на пазара на труда, безработните от тази група са
загубили голяма част от придобитите знания, умения и опит. В перспектива
образователният

ценз

и

професионалната

квалификация

на

трайно

безработните ще се различават все повече от потребностите на бизнеса и по
този начин ще намаляват техните възможности за трудовата им реализация
извън субсидираните работни места.
Липсата на образование сред много от безработните е фактор, който
значително затруднява наемането им на работа. През 2007г., 81% от
регистрираните безработни са с основно и по-ниско образование и без
квалификация, което значително намалява шансовете им за реализация на
пазара на труда. Допълнително ограничение е ниската трудова мобилност и
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адаптивност на тази група безработни лица. Те са в неблагоприятно
положение на пазара на труда и възможностите им за заетост се свеждат до
включване в дейности, изискващи нискоквалифициран и неквалифициран
труд, както и участие в програми за субсидирана заетост.
Таблица Заети лица по отрасли в община Стамболово през 2006г. 1
Отрасли

Брой
заети

OБЩО
Селско, ловно и горско стопанство
Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили
и мот

Брой
наети
704
92

640
78

84

60

16

8

Транспорт, складиране и съобщения

9

5

Образование

4

Здравеопазване и социални дейности

6

Хотели и ресторанти

*******
5

За заетите в следните отрасли липсва информация:
Отрасли

Брой
заети

OБЩО

Брой
наети
704

Производство на хранителни продукти, напитки и
тютюневи изделия
Производство на текстил и изделия от текстил;
производство на дрехи
Производство на обработени кожи без косъм и изделия от
тях
Производство на дървен материал и изделия от него, без
мебел
Производство и разпределение на електрическа и топлинна
енергия
Строителство

640

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

Въпреки активните мерки на пазара на труда е необходимо предприемането
на допълнителни мерки за

подобряване

на образователното

ниво и

професионалната квалификация на населението (включително съвместни
действия между общината и местните фирми). Основната цел е да се
подобрят качествените характеристики на заетите лица и да се повиши

1

Данните са от НСИ
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производителността,

което

на

свой

ред

ще

доведе

до

повишаване

конкурентноспособността на местната икономика.
Общинската администрация в партньорство с Дирекция БТ и обучителните
организации, се налага да провежда още по-активна политика на пазара на
труда в областта на професионалното обучение и преквалификацията на
безработните с цел нарастване възможностите за трудовата им реализация и
намаляването на миграционния поток извън пределите на общината.
Увеличените работни места през последните години се дължат основно на:
¾ Въвеждането на нови производства в общината;
¾ Ползването на финансови стимули от работодателите за разкриване на
нови работни места и действие на субсидирането през цялата бюджетна
година;
¾ Нормативно задължение за регистрация на трудовите договори на всички
заети лица в НАП.
От анализа на текущото състояние могат да бъдат изведени следните основни
проблеми и направления в дейността:
Демографски и социални
•

намалява броя на населението на община Стамболово и се
регистрира изразена тенденция към застаряване;

•

намалява относителния дял на населението в трудоспособна
/икономически активна/ възраст и на работната сила като цяло;

•

отбелязани са неблагоприятни тенденции във възрастовата и
образователната структура на работната сила;

•

ограничени са възможностите
социална реализация.

за

професионална,

трудова

и

Пригодност за намиране на работа
•

изцяло доминира броят на регистрираните безработни без
специалност и с нисък образователен ценз – 81% от общия брой на
регистрираните безработни в общината;

•

невъзможност за реализиране на завършилите средно образование
според нуждите на пазара на труда;

•

ограничена преквалификация на безработните;

•

несъответствие между търсената квалификация и предлаганата
такава в регионален аспект;

•

намалява се броят на безработните с работнически професии.
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Социална изолация
трудовия пазар

поради

неконкурентноспособност

за

реализация

на

•

висок процент на регистрираните за втори и трети път лица
/циклична безработица/;

•

висок процент на продължително безработните лица;

•

увеличава се броят на безработните без право на обезщетение;

•

изключително висок процент на лицата без образование
професия в групата на продължително безработните.

и

Активизиране на диалога с работодателите
•

активно сътрудничество и повишаване на личните контакти с
работодателите за изясняване на техните потребности от работна
сила и ползване на насърчителни мерки и финансови стимули за
създаване и запазване на заетост;

•

проучване
на
всички
възможности
за
провеждане
на
професионално обучение на заетите лица при въвеждане на нови
технологии и нови производства, за поддържане и повишаване на
квалификацията;

•

Предприемане на действия за преодоляване на несъответствията
на завършилите средно и по-висока степен на образование и
нуждите на трудовия пазар;

•

Включване на значително по-широк кръг работодатели в
разработването и реализирането на проекти по програми за
заетост.

Основни проблеми на пазара на труда:
•

Силен дефицит на квалифицирана работна ръка на трудовия
пазар, характеризиращ се с увеличаващо се търсене на
квалифицирани кадри, явна и трайна диспропорция между
търсенето и предлагането на работната сила;

•

В общината се усеща фактора сезонна заетост;

•

Намаляване на тютюнопроизводството, което бе основно за
общината селскостопанско производство;

•

Недостатъчни възможности и мотивираност на работодателите да
разкриват нови работни места.

Във връзка с изложените проблеми могат да бъдат определени следните
приоритетни задачи, които ще стимулират развитието на трудовия пазар в
община Стамболово:
•

Осигуряване на заетост чрез саниране на работни места и
разкриване на нови работни места по разработени проекти и
програми за заетост;
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•

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 самостоятелна стопанска дейност;

•

Подпомагане на групите в неравностойно положение на пазара на
труда
–
младежи,
продължително
безработни,
етнически
малцинства и др.;

•

Поддържане
и
стимулиране
на
квалификацията
и
преквалификацията на работната сила (заети и безработни лица),
адекватна на потребностите на пазара на труда;

•

Насърчаване на заетост, в тава число на самостоятелна заетост, в
развитието на туризма и туристическата инфраструктура;

•

Опазване и поддържане на природните ресурси;

•

Възстановяване на традиционни за общината селскостопански
производства;

•

Стимулиране на активно поведение на работната сила;

•

Институционални партньорства.

Инфраструктура
Пътната мрежа на територията на общината е изградена от третокласни
пътища с дължина 47 км и четвъртокласни пътища с дължина 87 км.
Общината
извършва
периодични
строително-монтажни
дейности
на
четвъртокласната пътна мрежа, на уличната мрежа в населените места и
свързаната с тях инфраструктура. През последните години са изградени
пътища и пътни отсечки свързващи различни села и махали, разположени на
територията на общината.
Много от улиците в селата не са асфалтирани или е положена частична
улична настилка.
ВиК мрежата
Водоснабдителната система в общината включва следните по-големи
съоръжения:
•

140 км. водопроводна мрежа в населените места;

•

90 км. водопроводи извън населените места;

•

1 пречиствателна станция за питейни води;

•

1 бр. питейни резервоари;

•

1 бр. водоснабдителна помпена станция;
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През 2008 г. Бяха завършени 2 нови пречиствателни станции и още 2 са в
процес на завършване. Полезното използваната вода е около 60 л/ж/ден, с
тенденция за намаляване, поради нарастване цената на водата, повишаване
точността на измерването и увеличения достъп до
използването на
промишлена вода.
Все още загубите на питейна вода са около 30 %. За периода от 2004 г. до
2007 год. относителният дял на полезно използваната вода по старите
водопроводи е около 71,5%. Подадените за 2007 г. води са – 130 хил.куб.м.,
а доставената вода е 90 хил.куб.м.
Това се дължи основно на следните причини:
•

Амортизирана водопроводна мрежа. Въпреки изцяло подменената
водопроводна мрежа на две от селата, около 35 % от тръбите са от
азбестоцимент, които са в експлоатация повече от 20 год.

•

Не е оптимизирано нивото на управление на водоснабдителните
системи, тъй като на територията на общината те се управляват от ВиК
Хасково и “Стамболово” ЕООД.

•

Намалял е обема на полезно използваната питейна вода за промишлени
нужди, поради намалялата производствена дейност и увеличено
използване на промишлена вода от изградените напоителни полета .

•

Има пропуски при отчитането и
различните водни дружества.

измерването на подаваната вода от

Изградената през последните години нова преносна мрежа за питейна вода
намалява в голяма степен загубите на вода и подобрява нейното качество. В
процес на изграждане са нови вътрешни водопреносни мрежи. Рехабилитират
се няколко линейни водопреносни обекта и други обекти свързани с
водоподаването. Фактическото състояние на новоизградената в общината
водопреносна мрежа (по проект „Група „Стамболово”) е добро. През 3
годишния период част от инфраструктурата в сферата на ВиК сектора е
подобрена чрез изграждането на новата водопроводна мрежа в селата Жълти
бряг и Кралево, с дължина - 6 км. и частично рехабилитиране на 17 км в
останалите села. От месец август са монтирани водомери на изхода на
помпената станция и на входа на 10 от населените места. Предвижда се да се
монтират такива и в останалите 8 села, които се обслужват от “Стамболово”
ЕООД. Тази мярка ще позволи да се отчетат загуби от течове по дългите
трасета извън населените места и да се предприемат мерки за отстраняването
им.
Другата част от мрежата (около 35%) се нуждае от реконструкция поради
физическото и моралното й остаряване.
Питейното водоснабдяване в община Стамболово се осъществява от подземни
водоизточници (основно от кладенците по поречието на р. Арда) и
повърхностни водоизточници. Част от водоизточниците (около 30%) са малки.
Към ВиК е включен и нов водоизточник в с. Жълти бряг с дебит 1.5 л/s.
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Водите на територията на община Стамболово се управляват от община
Стамболово -“Стамболово” ЕООД – 18 населени места; ВиК Хасково 8
населени места, Басейнова дирекция – Пловдив, РИОКОЗ и др.
Производственият и санитарен контрол по химичните, микробиологичните и
радиологичните показатели на питейните води се извършват от “Стамболово”
ЕООД и ВиК Хасково.
Контролът върху качеството на водите се осъществява от РИОСВ – Хасково и
РИОКОЗ – Хасково.
Природният състав на водите варира в широки граници по отношение на
твърдост, флуорен и йоден дефицит, което обуславя необходимостта от
постоянство в провежданите профилактични мероприятия. Незначителни са
отклоненията в показателите: амоняк, нитрити, окисляемост и фосфати.
Природно обусловено е наднорменото съдържание на манган в питейните
води, който силно влошава органолептичните показатели, а това води до
големи загуби за поддръжка на водопроводните съоръжения.
На територията на с. Долно Ботево има два минерални извора. Има и други,
които не са проучени и не се познават.
През периода в община Стамболово е изградена нова канализационна мрежа
с дължина – 10 км. За съжаление в общината има само две изцяло
канализирани населени места с модулни
пречистваделни станции (Малък
извор и Долно черковище) Частично са канализирани 6-8 населени места, но
въпреки това състоянието им като цяло е незадоволително, Частично
изградената канализационна мрежа е почти негодна за ползване и се налага
подмяната на вече съществуващи тръби, за да се свържат към общата мрежа
и пречиствателни станции. На този етап отвеждането на отпадните води се
осъществява главно с къси канали до попивни и септични ями.
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.
През последните три години се възстановиха част от напоителните полета в
землищата на селата:
- с. Царева поляна – с. Балкан;
- с. Рабово – с. Долно черковище (в етап на изпълнение);
- с. Долно Ботево и др.

•
•
•

Изводи:
Съществуващата водоснабдителна мрежа е остаряла и се нуждае от
подмяна и реконструкция;
Амортизираната водопреносна мрежа е причина за значителни загуби
на питейна вода и за влошаването на нейните качества;
Все още не е изградена съвременна система за пречистване на
питейните води, което застрашава качествата на подаваната за пиене
вода, особено при обилни валежи;
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•

•

Започнало е частичното изграждане на съвременна система за
пречистване на отпадните води, но то все още е незадоволително и
опасността от замърсяване на водоизточниците не е отстранена
напълно;
Има изградена канализационна мрежа, но по-голямата част от нея не
е свързана с пречиствателни станции.

Хидротехнически съоръжения:
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.
Под наем са отдадени 23 от водоемите, останалите се стопанисват от
общината. Всички са в добро състояние, потенциално опасни язовири няма.
Всичките 26 населени места на общината са телефонизирани. Телефонните
централи са аналогови, старо поколение и изискват цялостна подмяна и
цифровизация на преноса.
Територията на общината е покрита изцяло от трите мобилни оператори.
Бърз Интернет достъп е осигурен за с. Стамболово, а Интернет връзка има все
още в малко населени места: Силен, Гледка, Жълти бряг и др.
Налице са трима Интернет доставчици: „Аиданет”-Хасково, Мтел и „БТК”,
които осигуряват пряк достъп на различните публични и стопански структури
до глобалната мрежа.
В Стамболово работи и Телецентър Стамболово с Интернет кафе, който
осигурява възможност за ползване на Интернет връзка на местното население
и IP телефония и един Интернет клуб.
Общината
има
сключен
договор
за
събиране,
транспортиране,
оползотворяване или обезвреждане на отпадъците с лицензирана фирма,
която се грижи за чистотата на територията на общината. Тя е оторизирана
да сметопочиства и сметоизвозва всички отпадъци от територията на община
Стамболово до сметището в гр. Харманли. В общината е забранено
изоставянето, нерегламентираното изхвърляне, изгарянето или използването
на друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците.
В общината са осигурени: 300 контейнери тип „Бобър, кошчета за отпадъци и
други съдове за съхраняване на битовите отпадъци. Осигурените съдове и
организираното сметоизвозване осигурява сметосъбирането и обработката на
над 700 тона годишно.
Уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване се почистват
редовно.
Все още не е осигурено:
•

разделното събиране на битови отпадъци, включително отпадъци от
опаковки, като се
определят местата за разполагане и закупят

Община Стамболово
19

Ситуационен анализ
необходимите елементи на системата
сортиране на отпадъците от опаковки;

за

разделно

събиране

и

•

организирането и прилагането на система за разделно събиране на
излезлите от употреба: луминесцентни и други лампи, съдържащи
живак; компютри и домакински електроуреди.

•

организирането на дейността по събирането и съхраняването на
излезлите от употреба моторни превозни средства и осигуряване на
площадките за временно съхраняване.

Не е напълно предотвратено изхвърлянето на битови и промишлени отпадъци
на неразрешените за това места и създаването на незаконни сметища.
Уличното осветление в общината е изградено във всички населени места на
общината, като поддръжката и ремонта на уличното осветление регулярно се
осъществяват със собствена техника и специалисти.

Социална инфраструктура

Образование
Образователната система обхваща 6 учебни заведения, от които едно Средно
общообразователно (СОУ), 3 Основни училища (ОУ) и 2 Начални училища
(НУ), които до септември 2008 г. бяха със статут на ОУ.
Сградният фонд на учебните заведения е в добро състояние. Ежегодно се
правят текущи ремонти, а през последните две години са извършени и
основни ремонти в с. Жълти бряг, с. Поповец,с. Силен. Средно за общината се
падат по 9.4 ученика на един учител. Не се предлагат извънкласни форми на
обучение.
Наблюдава се тенденция към намаление на средния брой на учениците. От
друга страна расте процентът на завършилите гимназия младежи, които
продължават образованието си във висши учебни заведения.
Програми за професионална квалификация и преквалификация в общината се
предлагат от Дирекция “Бюро по труда”, от НПО и професионално обучителни
организации.
Всичките 6 училищата бяха оборудвани с нови компютърни кабинети.
Усилията на ръководството са в посока прилагане на нова материална база,
нови средства за обучение и информация в учебните заведения.
Все още е остаряла и занемарена материалната база началните училища в
с.Поповец и с. Пчелари.
Общо в община Стамболово през 2008 г. броя на ученици е 535, а персонала
– 68, от които: педагози - 57 души и помощен персонал – 11 души.
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От учебната 2008-2009 година училищата са на делегирани бюджети и се
явяват второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.
В община Стамболово се наблюдава недостиг на квалифицирани учители по
чужди езици и информационни технологии. Това поставя под въпрос
качеството на образованието в тях. Икономическите проблеми, нивото на
бедност на населението в отдалечените райони, обезлюдяването на
населените места и недобрата пътна инфраструктура усложняват достъпа до
училище за много деца и младежи от отдалечените места, въпреки че е
осигурен транспорт за тяхното придвижване. Отдалечеността на учебното
заведение подлага на изпитание децата и техните семейства. Тази нова
ситуация влияе негативно върху мотивацията на родители и ученици и стават
причина за отпадане на деца от образователната система, но техният брой не
е голям.
Таблица Вид и разположение на училищата в община Стамболово
Населено

Наименование на училището

място

Средно общообразователно училище (СОУ) „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

Начално училище (НУ) „Васил Левски”

Пчелари

Начално училище (НУ) „Св. Климент Охридски”

Поповец

Общинската мрежа за предучилищно образование включва 11 целодневни
детски заведения, с 12 групи и: брой деца–210, учители–25 души и помощен
персонал – 12 души.
Целодневните детски градини са:
•

ЦДГ в с. Стамболово ( с две групи);

•

ЦДГ в с. Жълти бряг;

•

ЦДГ в с. Балкан;

•

ЦДГ в с. Голям извор;

•

ЦДГ в с. Малък извор;

•

ЦДГ в с. Лясковец;

•

ЦДГ в с. Зимовина;

•

ЦДГ в с. Силен;

•

ЦДГ в с. Поповец;

•

ЦДГ в с. Пчелари;

•

ЦДГ в с. Долно черковище
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Средства за масова информация и комуникация
В момента в общината няма никакви местни медии. Поради недоизградената
инфраструктура, липсва предлагане на услугата кабелна телевизия в
населените места. Такава има в само в с. Жълти бряг.

Здравеопазване и социални дейности
Броят на индивидуалните практики за първична извънболнична помощ в
общината са 6. В момента са заети 3 и 3 са свободни. Утвърдени са и 5
практики за стоматологична помощ. Личните лекари насочват пациентите си
за оказване на специализирана медицинска помощ в областния център. По
проект на МТСП бе изграден хоспис „Медикал Асистанс – Стамболово” в
с. Стамболово, който ще обслужва населението от цялата община. Той се
обслужва от двама лекари, трима фелдшери, медицинска сестра, двама
шофьори.

По-тежките случаи ще се хоспитализират в МБАЛ-Хасково, където общината е
акционер. Най-често срещаните заболявания в общността са: диабет,
бъбречна недостатъчност, сърдечно-съдови заболявания и др.
Няма данни за регистрирани лица, страдащи от зависимости, но от
наблюденията се установява, че процентът на употребяващите алкохол и
цигари младежи се увеличава.
Дейностите за социални услуги на територията на общината включват
дейността на домашния патронаж, който приготвя храна и я разнася по
домовете на болните и стари хора. За съжаление към настоящия момент се
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обслужват селата в близост до общинския център. Капацитета на домашния
патронаж не е достатъчен да задоволи потребностите на населението. Само в
обслужваните села имат повече от 20 желаещи на които не може да се
предложи услугата. Много желаещи да ползват услугата има и в отдалечените
села. Общинското ръководство е включило в приоритетите си за разработване
на проекти организиране на домашен патронаж за район Силен и Пчелари.
През 2008 г. се изпълнява и друг проект финансиран от МТСП - “Не сте сами”
с който се осигуряват социални услуги в дома на болни и възрастни хора от
социални асистенти и домашни помощници.
За подобряване качеството на социалните услуги е
необходимо
разработването и предлагането на още много услуги, които да задоволят
потребностите на нуждаещите се хора и хората намиращи се в неравностойно
положение, особено имайки в предвид тенденцията към увеличаване на
населението в надтрудоспособна възраст.

Култура и културно наследство
Община Стамболово е богата с археологически паметници съхранили
културата от всички епохи. Преобладават тракийските паметници от
предримската и римската епоха и старобългарските селища и некрополи.
Няма селище, при проучването на което да не са открити надгробни могили.
Интересните скални некрополи се намират в съседство с други тракийски
паметници – крепости и светилища. Комплекси от крепости, светилища и
некрополи от раннотракийския период се срещат най-често в долината на
р.Арда и в скалистите местности на север от нея.
Тракийски култово-погребални комплекси в ранната епоха, разпръснати из
Източни Родопи, има и около Стамболово. Почитането на скалата играе
важна роля в религиозните представи на траките. За тях тя е символ на
космическото устройство: по върховете й обитавали небесните богове, в
подножието й – злите духове и хтоничните божества /от подземния свят/, а
в средата – човешкият род.
В района на Стамболово са открити тракийски култово-погребален
комплекс, множество тракийски селища, някои в близост до римски
калдаръмен път, тракийски скални гробници, крепости. Част от тези
археологически находки образуват култови комплекси от тракийски
паметници /източнородопския рид Чала/.
През римската епоха на Чала и в долината на Арда се изграждат редица
крепости, които охраняват важни пътища или по-значимите селища. Такива
са крепостите при с. Рабово и при с.Долно Черковище. Направеното
проучване доказва, че те са били възстановени през средновековието и
използвани от Византия и България.
Тракийското селище от римската епоха край Долно Черковище е открито по
време на строежа на язовира. То е възникнало в близост до важния за
долината на Арда римски калдъръмен път, запазен добре източно от селото.
На левия бряг на реката върху скалистия връх Св.Илия, на около 500 м
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източно от селото, се намират останките от антична и средновековна крепост
с трапецовидна форма и площ около 1 дка. Крепостните стени са изградени от
ломен камък и са дебели 2 м. На юг и изток се издигат високи до 30 м.
отвесни и непристъпни скали. В югозападния край на крепостта личат
останките от правоъгълна кула. По склона, на върха се намират останките от
глинени съдове от IX – XI в. Западно от крепостта се виждат основите на
малка църква.

По-известните археологически паметници на културата са:
Археологически комплекс в местността “Хамбар кая” в с. Долно
Черковище, включващ паметниците: Тракийско селище; Тракийско култово
място; Скални ниши; 3 бр. Скални гробници;
Скалните ниши - с. Долно Черковище.
На около 2,5 км.югозападно от с. Долно Черковище, в долината на р.Арда, на
левия й бряг, се намират причудливи скали с название Ак Кая, Хамбар Кая,
Мал казан, Хаоджас и др. Предполага се, че обекта е възникнал през
ранножелязната епоха /XII-VI в.пр.Хр./ и е бил използван през античността и
средновековието. Разположен е върху няколко скали, които са осеяни със
скални ниши. Счита се, че в тях са поставяни урни с праха на починали
представители на по-нисшето съсловие.

Археологически комплекс в местността “Хамбар кая” в с. Пчелари,
включващ трите скални гробници.
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Тракийската гробница - с. Пчелари.
На около 2 км.южно от село Пчелари се намират различни белезникави
изветрели скали. На скалата Ак Кая, на около 10 м под най-високата й точка,
се вижда трапецовидния отвор на Тракийската гробница 'Кара Ин". Отворът й
се намира на югозапад на 700-800 м. северно от р. Арда, точно срещу
устието на р. Крумовица. Гробницата представлява камера с почти
трапецовидна форма на плана, с дължина 2.40 м и ширина на страните 1.80 и
2.30 м. Височината е 1.80 м, а при входа достига до 1.95 м. По средата на
тавана е издълбан плитък купол. Подът на гробницата е равен, ъглите са
заоблени.

Асара е често срещано име сред крепостите от Източните Родопи. Но Асара,
за който става въпрос тук е нещо по-особено. Респектът на «Асара»
/«Калето»/ се дължи на четирите огромни скални кули заграждащи
вътрешността й.
Със своето стратегическо положение, отлична видимост и
непристъпност, Асара е заемал водеща роля за Византия в контрола и над
Източните Родопи.
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•

Скална винарна /шарапана/ в местността “Кайряка” /”Кариерата”/ в с.
Кралево;

Шарапана до рид Чала, с.Кралево

•

Скална гробница в местността “Хамбар таш” в с. Поповец.

Намерени са останки и от глинени съдове от предримската и римската епоха,
старобългарска тъмносива, черна и червена керамика, каменни саркофази от
дялани плочи, мраморни релефи и множество токи, накити, оловни печати.
Преди около 2500 години местните тракийски племена установяват търговски
взаимоотношения с Гърция. Срещу селскостопанска продукция били внасяни
зехтин, вино и фино изработени съдове. Открити са множество сребърни
монети, мечове, статери.
В община Стамболово се намират 3 атрактивни екологични обекта –
ЗМ„Големият сипей”, „Средна Арда” и „Юмрук скала”. В момента е поддадена
за одобрение и ЗМ “Долно черковище”.
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Списък на паметниците на културата в община Стамболово

№
по
ред

1
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

№ по
ред в
Списъ
ка на
МК
2

Археологически
паметник на
културата

Населено
място

Местност

Посока

3
4
5
6
І. ПАМЕТНИЦИ ОТ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ
С.
ДОЛНО “Хамбар
15. Археологически
2,75 км.ЮЗ от
ЧЕРКОВИЩЕ кая”
комплекс, включващ
селото;
2,65 км.ЮЗ от
паметниците:
Тракийско селище;
селото;
Тракийско култово
2,50 км.ЮЗ от
място;
селото;
Скални ниши;
2,50 км. ЮЗ от
Скална гробница;
селото;
Скална гробница;
2,50 км. ЮЗ от
Скална гробница.
селото;
2,50 км. ЮЗ от
селото.
19. Скални ниши
С. ДОЛНО ЧЕРКОВИЩЕ
2,60 км. ЮЗ от
селото
27. Скална
винарна С. КРАЛЕВО
“Кайряка”
1,00 км. Ю от
/шарапана/
/”Кариерат
селото
а”/
37. Скална гробница
С. ПОПОВЕЦ “Хамбар
2,00 км. СЗ от
таш”
селото
41. Скална гробница
С. ПЧЕЛАРИ
“Кара ин”
2,50 км. ЮЮИ
от селото
46. Археологически
С. ПЧЕЛАРИ
“Хамбар
2,50 км. ЮИ от
комплекс, включващ
кая”
селото;
2,50 км. ЮИ от
паметниците:
Скална гробница;
селото;
2,50 км. ЮИ от
Скална гробница;
селото
Скална гробница.
55. Средновековна
С. РАБОВО
“Калето”
1,50 км. З от
крепост
/”Асара”/
селото
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ІІ. ПАМЕТНИЦИ ОТ МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ
3
4
5
Селище
от С. БАЛКАН
“Юренлик”
римската епоха
Крепост от късната С.БЯЛ КЛАДЕНЕЦ “Чамлък
желязна епоха
каясъ”
Скални ниши
С.
БЯЛ “Кован кая”
КЛАДЕНЕЦ

1
8.

2
2.

9.

3.

10.

4.

11.

5.

12

6.

13.

7.

14.

8.

15.

9.

16.

10.

17.

11.

18.

12.

19.

13.

20.

14.

21.

16.

22.

17.

Средновековна
крепост

23.

18.

Средновековна
крепост

24.

20.

Средновековен
некропол

25.

21.

Късно
средновековно
селище

Тракийско
и
средновековно
селище
Селище
от
римската епоха и
средновековието,
късната античност
Селище
от
римската епоха
Селище
от
римската епоха и
средновековието
Тракийско селище

С. ВОЙВОДЕНЕЦ

С.
ИЗВОР

“Асар”

ГОЛЯМ “Биюк бунар”

С.
ДОЛНО “Токмакли”
БОТЕВО
С.
ДОЛНО “Акмара”
БОТЕВО

С.
ДОЛНО
ЧЕРКОВИЩЕ
Тракийско култово С.
ДОЛНО
място
ЧЕРКОВИЩЕ
Скални ниши
С.
ДОЛНО
ЧЕРКОВИЩЕ
Скална гробница
С.
ДОЛНО
ЧЕРКОВИЩЕ
Скална гробница
С.
ДОЛНО
ЧЕРКОВИЩЕ
Скална гробница
С.
ДОЛНО
ЧЕРКОВИЩЕ
Тракийско селище
С.
ДОЛНО
ЧЕРКОВИЩЕ

6
0,70 км. С
от селото
2,50 км З от
селото
1,00
км.
ССЗ
от
селото
0,60 км. Ю
от селото
1,50 км. С
от селото

2,50 км. СЗ
от селото
1,20 км. СЗ
от селото

“Хамбар кая”

2,75 км. ЮЗ
от селото
“Хамбар кая” 2,65 км. ЮЗ
от селото
“Хамбар кая” 2,50 км. ЮЗ
от селото
“Хамбар кая” 2,50 км. ЮЗ
от селото
“Хамбар кая” 2,50 км. ЮЗ
от селото
“Хамбар кая” 2,50 км. ЮЗ
от селото
“Аул кая”
2,70
км.
ЗЮЗ
от
селото
С.
ДОЛНО “Картал кая” 1,00
км.
ЧЕРКОВИЩЕ
ЗЮЗ
от
кметството
С.
ДОЛНО “Асара” /”Св. 1,10 км. С
ЧЕРКОВИЩЕ
Илия”/
от
кметството
С.
ДОЛНО “Асара”
0,50
км.
ЧЕРКОВИЩЕ
ЗСЗ
от
кметството
С. КЛАДЕНЕЦ
“Двата курни” 1,50 км. от
селото
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26.

22.

Праисторическо
селище
Скални ниши

С. КРАЛЕВО

27.

23.

28.

24.

Пещера – култово С. КРАЛЕВО
място

29.

25.

30.

26.

Тракийско
светилище
Тракийско селище

31.

28.

Скална
винарна С. КРАЛЕВО
/шарапана/

32.

29.

33.

30.

Скални
винарни С. КРАЛЕВО
/шарапани/
Късно
антично С. КРАЛЕВО
селище и некропол

“Кайряка”/Та
вите/
“Баба ада”

34.

31.

Средновековно
селище

С. КРАЛЕВО

“Райчевски
калеми”

35.

32.

С. КРАЛЕВО

36.

33.

37.

34.

“Мечи
кладенец”
“Хунтьовска
чука”
“Парпадар”

38.

35.

Средновековен
некропол
Средновековен
некропол
Средновековна
крепост
Средновековно
селище и некропол

39.

36.

Средновековна
църква

С. ЛЯСКОВЕЦ

40.

38.

С. ПОПОВЕЦ

41.

39.

42.

40.

Тракийско
укрепено селище
Праисторическо
селище
Тракийско селище

С. ПЧЕЛАРИ

“Баалък
сюртъ” “

43.

42.

Скална гробница

С. ПЧЕЛАРИ

Ак кая”

44.

43.

Скална гробница

С. ПЧЕЛАРИ

“Хамбар кая”

С. КРАЛЕВО

“Кабак
тарла”
“Мечи
кладенец”
“Мечи
кладенец”

С. КРАЛЕВО

“Чертленя”

С. КРАЛЕВО

“Кралев
връх”
“Кайряка”

С. КРАЛЕВО
С. ЛЯСКОВЕЦ
С. ЛЯСКОВЕЦ

С. ПЧЕЛАРИ

“Джевизлик”
и
“Бончуклук”
“
Маята”

“Хамбарлък
телеси” “
Юрен”

3,50 км. от
селото
0,70 км. от
селото
1,00
км.
ИЮИ
от
селото
0,10 км. С
от селото
1,00 км. И
от селото
1,50
км.
ЮЮИ
от
селото
2,00 км ЮИ
от селото
1,50
км.
ИСИ
от
селото
1,00
км.
ЮИ
от
селото
0,70 км. И
от селото
0,80 км. СИ
от селото
1,50 км. и
от селото
в СИ край
на селото

3,00
км.
ЮЮЗ
от
селото
2,00 км. СЗ
от селото
0,45км. З от
кметството
0,70
км.
ССИ
от
селото
2.60
км.
ЮЮИ
от
селото
2,50
км.
ЮИ
от
селото
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45.

44.

Скална гробница

С. ПЧЕЛАРИ

“Хамбар кая”

46.

45.

Скална гробница

С. ПЧЕЛАРИ

“Хамбар кая”

47.

47.

48.

48.

Селище
от С. ПЧЕЛАРИ
римската епоха и
късната античност
Средновековно
С. ПЧЕЛАРИ
селище

49.

49.

Скални ниши

С. ПЪТНИКОВО

“Югла”
/”Кайлъ
тарла”/
“Саръ кая”

50.

50.

Скална гробница

С. СВЕТОСЛАВ

-

51.

51.

Средновековно
селище

С. СВЕТОСЛАВ

“Юрен”

52.

52.

53.

53.

Тракийско
средновековно
селище
Селище
римската епоха

54.

54.

Средновековен
некропол

55.

56.

56.

57.

Късно
С. ТЪНКОВО
“Турците”
средновековно
селище
Селище
от С.
ЦАРЕВА “Чарлък”
римската
епоха, ПОЛЯНА
късната античност
и средновековието

и С. СИЛЕН

от С. СТАМБОЛОВО

С. СТАМБОЛОВО

“Демир
джийоел”

“Джамията”

“Юрен”
/”Лозята”/
“Гробището”

2,50
км.
ЮИ
от
селото
2,50
км.
ЮИ
от
селото
2,30
км.
ЮИ
от
селото
0,75 км. И
от селото
2,40 км. СИ
от
селото
80
м. ЮЮИ от
училището
1,20
км.
ЮИ
от
селото
0,50 км. СЗ
от селото
0,50
км.
ЮИ
от
селото
0,20
КМ.
ССЗ
от
селото
0,30
км.
ИЮИ
от
кметството
2,00 км. Ю
от селото

Богатото историческо и археологическо минало, уникалните традиции и
обичаи, които са се утвърждавали и обогатявали в по – късните години,
древният кръстопът на религии, култура и бит на региона детерминират
възможностите и капацитета за развитието и утвърждаването на културния
туризъм в този район.
Променени са очакванията и изискванията на съвременния турист: той търси
по–добри условия за отдих и развлечения; предпочита по-разнообразни
туристически услуги и най вече търси емоции за цял живот. А такива условия
могат да му бъдат предложени само в райони с добре организиран туризъм,
предлагащ
интегрирани
туристически
продукти.
При
направеното
предпроектно проучване, като основна потребност в Община Стамболово бе
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изведено създаването на Туристически информационен център, които да
постави основите на организирания туризъм. Създадени са четири
туристически маршрути и две туристически локализации на културния
туризъм, които да показват богатството на културно – историческото минало
на региона – археологически обекти и етнографски сбирки. В маршрутите
освен обекти на културния туризъм са включени и изключителни обекти на
еко и водния туризъм, тъй като в този регион те са естествено свързани.
Планира се откриването на Общински музей, който да събира важните за
общината експонати и да координира усилията на местните хора за запазване
на археологическите обекти от набезите на иманяри и ще играе важна роля
за по нататъшните археологически проучвания на землището на Община
Стамболово. Проучва се в момента процедурата за неговото откриване и се
чака приемането на новия закон уреждащ дейността на подобни културни
институции. При невъзможност ще се уреждат временни изложби на
артефактите, намерени в областта.
На
територията
на
общината
няма
създадени
театри,
оркестри,
инструментални състави и галерии. На територията на общината работят 10
читалища:
o

НЧ “Съзнание” – с.Жълти бряг

o

НЧ “Христо Ботев” – с.Стамболово

o

НЧ “Христо Ботев” – с.Царева поляна

o

НЧ “Пробуда” – с.Зимовина

o

НЧ “Светлина” – с. Тънково

o

НЧ “Кирил и Методии” – с.Рабово

o

НЧ “Иван Вазов” – с.Долно Ботево

o

НЧ “Развитие” – с.Силен

o

НЧ “Васил Левски” – с.Лясковец

o

НЧ “Просвета” – с.Поповец.

Към читалищата в различните села има сформирани различни танцови и
фолклорни самодейни състави. В с. Жълти бряг в момента функционира
Етнографски музей, който отразява културата и бита на живялото в този край
през вековете местно население. Предвижда се музейната сбирка да бъде
преместена в с.Стамболово, като се дообогати с нови експонати и прерастне в
Общински музей.
Общинското ръководство
предвижда
да възроди
провеждането
на
Националната среща на инструменталните групи за българска народна
музика.
За пета поредна година със съдействието на Община Стамболово
в
местността «Токмакли» се организира Пленер
по живопис и графика с
участие на представители от балканските страни. Ежегодно се провежда и
Преглед на художествената самодейност. По различни съвместни проекти с
Гърция и Турция се провеждат трансгранични културни прояви от двете
страни на границата.
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Спортна инфраструктура
Съществуващата

материално-техническа база в общината дава възможност

за успешно развитие на спортовете футбол и лека атлетика. Особено активно
се развива през последните години футбола. Отборът на СК “Стамболово”
през сезон 2008-2009 г. играе в Югоизточна „В” група.

Има сформирани

юношески и детски футболни отбори.
Общината разполага със спортен комплекс в с. Стамболово включващ:
затревен терен със система за напояване, трибуни за над 1000 зрители, и
съблекалня. Планира се

изграждане на лекоатлетическа писта и помощен

терен за тренировки. Спортните обекти се стопанисват от общината.

Природна среда и биоразнообразие
България през последните години прие предизвикателството да бъде една от
водещите страни на стария континент в областта на природозащитата и
устойчивото развитие. Най-голямото богатство на България е съчетаването на
разнообразна и съхранена природа с ценно културно-историческо наследство,
традиции, бит и разбира се, талантлив и гостоприемен народ. България е
първата европейска страна, която разви и прие собствена Национална
стратегия
за
опазване
на
биологичното
разнообразие
(1995
г.).
Разработваната Програма за опазване на Околната среда използва “Насоките
за дейности, свързани с развитието на устойчив туризъм и с
биоразнообразието” на Конвенцията за биологично разнообразие.
Националната политика рефлектира главно в общинските политики. Особено
важно за община Стамболово е запазването на биологичното разнообразие и
многообразието на всички живи организми във всички форми, и на тяхната
естествена организация. За да се постигне тази цел е необходимо да се
полагат грижи за запазване на техните съобщества и местообитания, на
екосистемите и процесите, които протичат в тях, а местните природни
дадености позволят голяма активност в тази насока.
Природна среда
Река Арда и нейните притоци са прорязали родопските склонове, образувайки
причудливи форми и образувания. Вулканичните скални комплекси достигат
на места височина до 150 метра, срещат се единични скали и каменисти
сипеи. Речните брегове са в различна степен обрасли с крайбрежна дървесна
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растителност, главно тополи, върби, черна елша и др. Разпространени са
смесените гори от цер, благун, космат дъб, червена хвойна и др., които са
разположени до 500 м надморска височина. В ограничена част на района
преобладават храсталаци от драка. Има разнообразна храстова растителност,
предимно къпина, шипка и др. На места бреговете са стръмни откоси и ниски
скали.
Тук се срещат голяма част от основните елементи на ландшафта: реките, с
техните брегове и оводнени стари речни корита; блата, езера,
преовлажнените ливади и други екологични зони; многобройните пещери,
скалните ниши и стени; седловините и други естествени територии,
свързващи отделни планински масиви; полските синори, полезащитните
пояси, ливадите и пасищата;
заливните речни тераси и крайречната
растителност.
Огромните скални комплекси, сипеи и пропасти са убежище на голям брой
скалолюбиви видове, с ограничено разпространение в България. Наред с
преобладаващата сухулюбива растителност в доловете има неголеми участъци
с мезофилни дъбови гори. Тук се намира Защитената местност “Големия
сипей”, която се намира на северния бряг на яз.”Студен кладенец” и попада в
землищата на селата Рабово и Бял кладенец. Защитената местност е обявена
със Заповед N РД-471 от 11.08.2001 г.(ДВ 73/2001 г.) на МОСВ по
предложение и със съдействието на БДЗП. Площта е 653,9 ха. Обхваща силно
пресечен и труднодостъпен район, разположен между стената на яз.”Студен
кладенец” и Качлъбуюк дере. Дадена е за одобрение от МОСВ и ЗМ «Долно
черковище». В Общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000 са
включени доста земи по поречието на р.Арда по двете директиви.
Биоразнообразие
Биологичното разнообразие е неразделна част не само от националното, но и
от местното богатство и затова неговото опазване е приоритет и задължение
не само на държавните, но и на общинските органи и организации.
Ангажираността на местните власти и партнирането им с оторизираните
държавни структури и звена е от особено значение в тази област. Общината
реализира няколко проекта в тази област в тясно сътрудничество с РИОСВ,
МОСВ, Държавната агенция по горите и различни природозащитни
неправителствени организации.
Районът се характеризира с изключително високо биологично разнообразие и
е обявен за Орнитологично важно място от световно значение. Разнообразна
растителност, схулюбиви гори (ксерофилни), съставени основно от благун
(Quercus frainetto), космат дъб (Q.pubescens) и цер (Q.cerris). Храстовата
разстителност е от келяв габър (Carpinus orientalis), дрaка (Paliuros spinachristii), червена хвойна (Juniperus oxycedrus), глог (Crataegus monogyna),
шипки (Rosa sp.div.). Големи площи са заети от сухолюбиви тревни
съобщества с преобладаване на белизма (Dichantion ischaemum), луковична
ливадинa (Roa bulbosa) и садина (Crysopodon gryllus).
ЗМ “Големият сипей” е едно от двете най-важни гнездовища на белоглавия
лешояд (Gyps fulvos) в България. Тук гнездят между 9 и 14 двойки от общо 30
за страната. През изтеклите седем години квалифицирани специалисти
полагат грижи за подхранването на лешоядите и за опазването на
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новоизлюпените птици. Наблюдението на лешоядите в природни условия ги
прави привлекателни и атрактивни за любителите на орнитологичното
разнообразие.
Наличието на общо около 87 вида птици прави района особено богат и
интересен за природолюбителите. От тях 38 са с неблагоприятен
природозащитен статус в Европа. От видовете включени в Червената ни книга
тук гнездят между 6 и 9 двойки черни щъркели (Cicinia nigra), 1-2- двойки
скални орли, 3-4 двойки египетски лешояди (Neophron percnopterus), Орел
змияр (Circaetus gallicus), малък орел и осояд. Срещат се малкият креслив
орел (Aquila pomarina) и черната каня (Milvus migrans). Тук се намира и
единствената в страната колония на сива чапла (Ardea cinerea), разположена
върху скали. Интересно, че в този район гнездят и 7 от 9-те срещащите се в в
България биомно ограничени птици, характерни за средиземноморската зона:
испанско каменарче(Oenanthe hispanica), голям маслинов присмехулник
(Hippolais olivetorum), малко черноглаво коприварче (Sylvia melanocephala),
червеногушо коприварче (S. cantillans), белочела сврачка (Lanius nubicus),
скална зидарка (Sitta neumayer), както и други редки птици. Под режим на
опазване и регулирано ползване от природата се поставят значителен брой
видове диви животни и растения, които са изброени в приложенията на
Закона за биологичното разнообразие.
Между скалите са разположени смесени дъбови гори, храсталаци и пасища,
характеризиращи се с голямо разнообразие на растителните видове. Тук се
срещат голямо количество манатарки, печурки, пачи крак, жълт кантарион,
риган, мащерка, шипки, тетра/смрадлика/, лайка, глог, къпини, орехи,
лешници, бадеми и др.
Особено важно значение в бъдеще за биоразнообразието ще имат зоните
включени в Натура 2000, която цели да осигури дългосрочното оцеляване на
най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с
основните международни договорености в областта на опазването на
околната среда и биологичното разнообразие.
Местата, попадащи в екологичната мрежа се определят в съответствие с две
основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз –
Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за хабитатите) и
Директива 79/409/ЕЕС съхранение на дивите птици (наричана накратко
Директива за птиците).
Основните изисквания на двете директиви са отразени в българското
законодателство чрез Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), приет от
Народното Събрание през август, 2002.
В зависимост от специфичните цели, методика и критерии при определянето
на защитените зони съгласно двете различни Директиви на Европейския
съюз (за местообитанията и птиците) процеса бе разделен на две:
1. 114 защитени зони за опазване на дивите птици, покриващи 20,3% от
територията на България и
2. 228 защитени зони за опазване на местообитанията, покриващи 29,5%
от територията на България.
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Към момента, с решения на Министерски съвет са приети:
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В района на Източни Родопи тези две защитени зони са показани на двете
карти.
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По предложение на правителството по Директивата за птиците 2 е включена
зоната "Студен кладенец", 3 която е разположена в две области - Хасково и
Кърджали, с обща площ 159 952.380 дка. От община Стамболово в зоната
попадат землищата на селата Бял кладенец, Рабово и Светослав. Град
Кърджали и селата в областта Биволяне, Чомаково, Гургулица, Постник,
Момина сълза, Летовник, Бяла поляна, Висока поляна, Вишеград, Гняздово,
Глухар, Горна Гледка, Долище, Жинзифово, Звезделина, Зорница, Калоянци,
Конево, Лисиците, Островица, Сватбаре, Седловина, Широко поле, Бойник,
Долна кула, Поточница, Стари чал и Студен кладенец. В границите й не се
разрешава разораването и залесяването на ливади, пасища и мери,
премахването на характеристики на ландшафта, неселективни средства за
борба с вредителите. Забранено е скалното катерене, делта- и
парапланеризъм в периода март - юли. В проектозаповедта се посочва, че
защитените територии запазват статута, категорията, границите и режимите
си на опазване.

2
Защитените зони се определят от 2 европейски директиви (Директива на птиците и Директива на хабитатите),
отразени в българското законодателство чрез Закона за биологичното разнообразие. Защитените зони с европейско
значение изграждат екологичната мрежа НАТУРА 2000. Те са много по-големи по площ от защитените територии и
не налагат забрани за всякакви човешки действия. Напротив, тяхната цел е да се запази природата като ресурс за
устойчиво развитие на районите, които попадат в тези зони.

3

Изграждането на цялостна европейска мрежа на зони под специална защита, наречена НАТУРА 2000, трябва да
гарантира поддържането и където е необходимо възстановяването на благоприятния природозащитен статус на
природните местообитания и местообитанията на съответните видове в естествената им област на разпространение.
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Чистота 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, а частично са сближени 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;
Качеството на атмосферния въздух се наблюдава в 34 района на страната,
съгласно Наредба № 7 / ДВ бр. 45/1999 г./ за оценка и управление
качеството на атмосферния въздух, в които съществува потенциална
възможност
от
влошаване
здравето
на
населението,
вследствие
замърсяването на атмосферния въздух. Това са райони, чийто център са
големи градове или по - малки населени места, в които са разположени
крупни индустриални предприятия – замърсители. В община Стамболово
поради липса на подобни големи промишлени замърсители няма такъв пункт
за мониторинг и замърсеността не се следи, тъй като се смята, че чистотата на
въздуха е по-висока от тази в региона.
Най - големи антропогенни източници на ЛОС са пътният транспорт - от
бензиновите двигатели на МПС – 40% и индустрията с около 35%. На пътния
транспорт се дължат 38% от азотните оксиди.
Селското стопанство е основен източник на амоняк с около 50% от цялото
количество, като други 26% са от производството на азотни торове.
Индустрията и автомобилния транспорт са основните източници на олово.
От изгарянето на горива в битовия сектор се емитира близо 70% от цялото
количество полиароматни въглеводороди.
В района на Община Стамболово липсват регистрирани при епизодичните
замервания замърсители на въздуха. Не съществуват и индикации за
възникнали инциденти, не са постъпили в специализираните органи жалби
или сигнали през последните 8 години за наличието на каквито и да е местни
замърсители. Поради тези причини може да се заключи, че въздухът на
територията на общината е чист. Разработеният проект на нов закон за
атмосферния въздух ще подобри мониторинга и ще намали опасностите от
замърсявания на околната среда.
Почва
Липсват актуални данни за чистотата на почвата в община Стамболово.
Поради изброените в предишния раздел причини се смята, че тя както и
водите има висока степен на чистота. За нейното опазване важно значение
има Закона за опазване почвата от замърсяване и Закона за опазване на
земеделските земи. Според действащата нормативна уредба почвата в
населените, курортните и излетните места и земите около тях, както и в
района на водохващанията за питейно водоснабдяване, се поставят под
санитарна охрана. Почвата, която се използва за селскостопнски нужди, се
поставя под охраната на МЗГ. Опазването на земеделските земи е вменено
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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 замъсяванията и да не възникват
екологични огнища, които да стопират развитието на екологичния туризъм и
екологичното селско стопанство.

Община Стамболово
39

Ситуационен анализ

Местна икономика
Промишленият облик на община Стамболово е представен от множество малки
фирми, с предмет на дейност преработка на тютюн, производство на млечни и
местни продукти, бутилиране на вино, производство на хляб и хлебни
изделия, мелничарство, консервиране на зеленчуци и търговия и др. Поизвестните фирми са:
-

“ Миссирян ” АД, село Гледка - фабрика по ферментация и преработка
на тютюн с повече от 350 работни места;

-

Винарската изба за отлежаване и бутилиране на вино в Стамболово;

-

Хотелски комплекс и място за отдих и туризъм в с. Долно черковище (р.
Арда).

-

Колбасарски цех в село Кралево;

-

Консервен цех в село Царева поляна;

-

Оранжерия за производство на ранни зеленчуци в село Жълти бряг;

-

Две хлебопекарни фурни за хляб и хлебни изделия в село Стамболово;

-

Гъбарник в с. Рабово;

-

Шивашки цехове в селата Стамболово, Зимовина, Жълти бряг и др.

Степента на концентрация на общинската икономика в населените места
около общинския център е една от слабите страни в общото състояние на
общината. В населените места, отдалечени от центъра, в които живее
половината от населението на общината, са извършени по-малко инвестиции
по
отношение
на
изграждането
на
техническата
инфраструктура,
благоустрояването им, разкриване на работни места и др.
Поради тази причина един от приоритетите е преодоляването на този
дисбаланс в развитието на общината. Постигането му се реализира, чрез
поддържането и разширяването на уличните мрежи в населените места и на
вътрешнообщинската пътна инфраструктура, защото благоустроените села и
добрата пътна мрежа са основни фактори за създаване на добри условия за
живот на местното население и
привличане вниманието на външните
инвеститори.
По поречието на река Арда (с. Долно Черковище) се изгради туристически
комплекс “Арда” и ваканционно селище, ремонтира се Мотел “Гледка” и се
изгради семеен хотел в с. Стамболово. Тези нови туристически обекти ще
осигурят нови работни места за част от местното население.
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По данни на НСИ за 2006 г. разпределението на производствата по сектори в
общината е като следва:

OБЩО
Селско, ловно и горско
стопанство
Производство на хранителни
продукти, напитки и тютюневи
изделия
Производство на текстил и
изделия от текстил;
Производство на обработени
кожи без косъм и изделия от тях
Производство на дървен
материал и изделия от него, без
мебел
Производство и разпределение
на електрическа и топлинна
енергия
Строителство
Търговия, ремонт и техническо
обслужване на автомобили и
мотори
Хотели и ресторанти
Транспорт, складиране и
съобщения
Образование
Здравеопазване и социални
дейности

ПрихоРазходи
ди от Нетни за
Произ- обичай прихо- обичайБр.
ведена -ната ди от ната
пред- продук дейпродаж дейност ПечалЗагуба в
прия- -ция в ност в -би в в
ба в
тия
хил.лв хил.лв хил.лв хил.лв хил.лв хил.лв
90 17125 17965 16626
17826
509
343
22

1468

1742

1681

1738

190

169

4740

6014

85

94

7 ***

***

1 ***

***

***

***

***

***

1 ***

***

***

***

***

***

1 ***

***

***

***

***

***

1 ***

***

***

***

***

3 ***

***

***

***

***
62

0

32

858

4142

4101

4037

10

55

97

97

82

17

2

6

132

125

8

0

5

0

10

0

3 ***
3

133
***

58

133
***

58

***
58

48

128 ***

Особен проблем е сезонният характер на безработицата, който през зимните
месеци се увеличава средно с 5-7 пункта.
Професионално обучение
Въпреки активно провежданите обучителни курсове от Дирекция БТ –
Стамболово. Липсата на постоянно подходящо обучение и квалификационни
курсове, отсъствието на съвременна база и подготовка за ползването на
информационните източници прави населението пасивно, дезинтегрирано и
демотивирано по отношение на каквито и да са нови стопански инициативи.
То до известна степен не е подготвено да получи нова квалификация или
преквалификация. Местното население не вижда реални възможности за
бъдещата си реализация, защото не притежава необходимото образование,
липсват подходящи работни места и не се познават съвременните
информационни технологии и тяхното значение за развитието на
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икономиката. Има сериозно разминаване между възможностите на работната
сила и потребностите на бизнеса. Тези социални процеси налагат
интегрираното развитие на селското население, чрез прилагането на
различни форми на алтернативно земеделие и туризъм. В момента в СОУ – с.
Стамболово се подготвят ученици по специалност “Кулинар - сервитьор”,
който е крачка напред, но са необходими още много усилия за осигуряване на
допълнителна подготовка на кадрите, както и за придобиване на други
знания и умения в областта на занаятите, алтернативното земеделие и
туризма.
Доходите на населението в общината се формират предимно от
селскостопанска дейност, отглеждане на тютюн, зеленчуци, лозарство и
животновъдство. Наблюденията показват, че населението на общината също е
засегнато от спада на доходите в селското стопанство. Земеделските
производители са затруднени при реализацията на произведената продукция.
Със същите проблеми се сблъскват и другите производители, като
животновъдите и млекопреработвателите от района.
В общинския център има клон на СИБанк-Хасково и Ассет банк. Все още
трудно се кредитират нови бизнес начинания, а с увеличаване на
банковите лихви интереса към отпускане на кредити спада. На този етап
трудно може да се осигури подкрепа на съществуващите МСП от
оперативните програми, поради липсата на подготвени кадри и
недостатъчната информираност сред земеделските производители и
предприемачите.
Потенциалът за икономическото възраждане на региона се крие главно във
включването на голям брой частници под различна форма в развитието на
селския туризъм. Различните услуги в тази област се смятат за форма на
икономическа дейност, която може да помогне за запазването на
природната среда, аграрните традиции, селската култура и бит, да
допринесе за опазването на културното наследство и да повиши
благоденствието на населението.
На национално ниво селския туризъм се разглежда като главна възможност за
ръст на местната икономика и селско развитие, в партньорство и интеграция с
другите форми на икономическа дейност в селските области. Законът за
Туризма, Обн. ДВ. бр.56 от 7 Юни 2002г. (с последно изменение ДВ. бр.36 от
4 Април 2008г.) обръща внимание и върху развитието на туризъм в малък
мащаб в селските области. Националната политика за развитие на селските
райони изцяло ще подкрепя подобни инициативи и тази възможност трябва да
се използва в максимална степен от местното население. От друга страна
местното население трябва да се включи активно и в развитието на
органичното земеделие.
На територията на общината до сега са финансирани и реализирани различни
проекти от няколко финансиращи програми: ФРИ, Проект “Красива България”,
“САПАРД”, Фондация “Отворено общество”, ПУДООС към МОСВ, ФРМС, редица
трансгранични проекти България-Гърция и България–Турция към МРРБ, ОП
„РР”, ОП „Развите на човешките ресурси” и др., които са посочени подробно в
приложение към анализа. Натрупаният опит и сформирания съвместно със
съседните общини: Ивайловград и Маджарово МИГ е сериозна база за
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развитието на местната общност и за постигане на по-висока ефективност и
мултипликация на резултатите.

Селско стопанство
Селското стопанство е основен икономически отрасъл за община Стамболово.
Отглежда се тютюн и лозови насаждения, зърнени, зърнено-фуражни култури,
зеленчуци, овощни насаждения и др. Отглеждането на тютюн все още е
основен поминък за по-голямата част от населението в общината.
Като второстепенна селскостопанска дейност е отглеждането на лозя. Общата
площ на лозовите масиви е 8376 дка. Регионът е прочут с лозовите си
насаждения, концентрирани основно в землищата на селата Стамболово,
Црева поляна, Поповец, Тънково и Малък извор. Тук се произвежда
известното “ Мерло от Стамболово ”. Добиваното грозде позволява да се
поддържа винопроизводството в общината. Земеделските производители в
региона са над 1500 и представляват 24 % от общото население, като 570 от
тях са регистрирани в Общинска служба “ЗГ”, а останалите са
тютюнопроизвадители. Годишното производство е 1000 – 1100 тона на сух
тютюн предимно сорт “Крумовград”, отгледан на
около 8000 дка
обработваема земя.
Общината разполага с 145 хил. дка селскостопански фонд и обработваема
земеделска земя – 90 хил. дка.
Основните отглеждани земеделски култури са:
• тютюн сорт “ Крумовград ” (1000 – 1100 тона на сух тютюн), отгледан
на 7000 – 8000 дка обработваема земя.
• грозде (винен сорт) с общата площ на лозовите масиви - 8376 дка.,
концентрирани основно в землищата на селата Стамболово, Црева
поляна, Поповец, Тънково и Малък извор
• череши – 670 дка.
•

други култури – зеленчуци, пшеница, ечемик, слънчоглед и др.

На територията на общината има добри условия за екологично чисто
производство на мед, плодове и зеленчуци.
Климатичните условия и планинският терен в
развитието на пчеларство, билкарство и гъбарство.

общината

позволяват

Територията на общината предоставя възможности за производство на
екологично чиста продукция, но все още интереса към органичното земеделие
и неговите възможности е слаб.
Животновъдството има преобладаващ дял в произведената селскостопанска
продукция. Местното население се занимава и с животновъдство, като в т.ч.
отглежда и над 2300 броя едър рогат добитък.
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Животни се отглеждат в предимно в личните стопанства. Регистрирани са 6
кравеферми, отговарящи на изискванията за производство на мляко. Има
няколко ферми за отглеждане на патици, една за пилета, 4-5 стопанства с над
100 овце и едно с над 130 кози. Представени са и почти всички видове
домашни животни - овце, кози, свине, птици и др.
Таблица
Животни (брой)
Говеда
в т.ч. крави
Биволи
Еднокопитни
Овце
Свине
Кози
Птици /без отгл. в домовете/
Пчелни семейства

Брой на отглежданите животни

2005 год.

2006 год.

3100
2500
840
5800
320
700
38000
350

2820
2380
811
5450
335
680
46000
500

2007 год.
2316
1950
750
5000
330
640
40000
600

Изменение
2005-2007 г.
- 784
- 550
- 90
- 800
+ 10
- 60
+ 2000
+ 250

През последните 15 години броят на животните почти непрекъснато
намалява, като тази тенденция е характерна за цяла България. Данните в
таблица илюстрира тази тенденция. Една от най-важните причини за това е
преминаването на животновъдството в общината почти изцяло в семейния
сектор, който няма все още нужната база и средства за неговото
съвременно развитие. Проблемите свързани с финансовото подпомагане на
животновъдите допълнително отежняват състоянието на животновъдството.
Липсата на условия за стопански ефективна концентрация и за въвеждане
на съвременни технологии при отглеждане на голям брой животни
затруднява развитието на тази традиционна за общината дейност. В
преобладаваща част от случаите животните се отглеждат при примитивни
условия, липсва контрол на качеството на произвежданата продукция,
липсва адекватна информация за възможностите за прилагане на нови
технологии.
Отглеждането на овце, кози, свине и птици в личните стопанства е преди
всичко за задоволяване на потребностите на семействата и малък излишък за
предлагане на пазара.
Има интерес към пчеларството и увеличение на пчелните семейства. В
общината има 2-3 регистрирани собственици с над 100 пчелни семейства
Основните проблеми пред селското стопанство са:
• Липсата на племенни стада води до ниска продуктивност на животните, а
качеството на продукцията е ниско, поради липса на средства, подходяща
организация и държавна подкрепа на фермерите при
отглеждането на
животните.
• Липсата на модерна селскостопанска техника и съвременен сграден фонд,
както и финансови ресурси за технологично обновяване на земеделските
стопанства.
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• Семейните ферми не са пазарно ориентирани, на пазара се появяват
излишъците на домакинствата. Ниските изкупни цени на продукцията
допълнително ограничават мотивацията за увеличаване броя на отглежданите
животни.
Перспективите за развитие на селското стопанство на община Стамболово са
свързани със създаването на пазарноориентирани ферми, въвеждане на
алтернативни култури и развитие на пчеларството. Подходящо е
отглеждането на култивирани билки (кантарион, мента, маточина, валериан)
и изграждането на преработвателно предприятие за извличане на етерични
масла. Друга възможност е окрупняването на подходящи за обработване земи,
на които да се отглеждат подходящите култури.
Важно значение за развитието на селското стопанство има и развитието на
свързаните отрасли, предимно хранително-вкусовата промишленост.

Горско стопанство
Горският фонд е около 120000 дка или 44 % от територията на община
Стамболово, от които над 70% са залесени. Основните дървесни видове са
цер, благун, зимен дъб, космат дъб, габър, черен бор, бял бор и др. В
резултат на провежданите залесителни мероприятия през 70-те години на
миналия век основни култури са черния и белия бор, малка част – акация и
хибридна топола.
Горският фонд се стопанисва:
-

общински горски фонд, възлизащ на повече от 95000 дка (80% от
горския фонд) - от Община Стамболово

-

държавен горски фонд – от Държавна агенция по горите

Основните горскостопански дейности, които се развиват в горските територии
са: дърводобив, възобновяване и залесяване, опазване на горите от пожари и
привантивни
дейности
–
направа
на
лесокултурни
прегради
и
минерализовани ивици. Дърводобивът се изпълнява чрез договаряне с
лицензирани дърводобивни фирми.
Местното население ползва дърва за огрев (около 10000 куб. м. годишно, т.е.
по 4 куб. м. на всяко домакинство, чийто брой е над 2500). Значимо е и
вторичното използване на горите (листников фураж, гъби, горски плодове и
билки).
Основните проблеми са свързани с липсата на финансови средства за
възпроизводство на горските ресурси, като се разработват проекти за
залесяване на изоставени и ерозирали площи. Липсата на горска
растителност, особено по силно наклонените терени, предизвиква ерозия и
свлачищни процеси.
Значителният горски фонд може да бъде един от основните източници на
икономически растеж на общината, при устойчиво ползване на горските
ресурси. Развитието на производства, използващи дървесината като
суровина, както и такива, свързани с първична преработка на билки, гъби и

Община Стамболово
45

Ситуационен анализ
диви плодове, би допринесло както за развитието на селското и горско
стопанство, така и за цялостното икономическо развитие на общината. Това
изисква целенасочени действия за развитие и защита на горските територии.

Туризъм
Община Стамболово има сравнително благоприятно географско положение за
развитието на туризма. Чрез третокласния път Стамболово - Хасково и път
Е80, тя се свързва със столицата, с КПП, с Гърция и с Турция, които са
потенциални източници на туристическо търсене. Една част от общинската
пътна мрежа обаче е все още в лошо състояние, което би затруднило достъпа
до общината, особено при зимни условия и влияе негативно върху
удовлетвореността на посетителите в района.
Потенциалът за развитие на разнообразно туристическо предлагане в
общината е значителен, предвид концентрацията на природни и културни
ресурси.
Новоизградените до с. Долно черковище два хотелски комплекса,
ремонтирания мотел “Гледка”, семейния хотел в с. Стамболово и
възстановяващата се в момента туристическа хижа в с. Тънково ще осигурят
леглова база за общо около 140 човека, при много добри условия. Тази
хотелска база ще е структуроопределяща в областта на предлагането на
туристически услуги.
Скалните ниши в с. Долно черковище, Тракийското светилище “Аул кая”,
тракийската гробница – с. Пчелари и изградената площадка за хранене на
лешоядите са добра основа за развитието на туризма в общината.
В общината съществуват възможности за развитие на орнитологичния
туризъм, който има вече традиции. Наличието на многобройни пещери
предполага развитието и на пещерен туризъм.
Друга възможност е развитието на ловен туризъм. Обект на лов могат да
бъдат дивата свиня, европейската сърна, пернат дивеч и др. Най-чести
посетители на района са риболовците по р. Арда. Все още няма изградени
рибарници, които да предлагат допълнителни възможности за риболов на
желаещите. Красивата природа и възможностите за лов и риболов са
предпоставка за развитие на ловен и приключенски туризъм извън земите
включени в НАРУРА 2000. Развъждането на дивеч и развитието на ловния
туризъм се благоприятства от планинския терен, големия дял на горските
територии и добрата леситост на горите.
Община Стамболово обръща внимание и на развитието на зимния туризъм.
В близост до възстановяващата се туристическа хижа в с. Тънково ще се
изграждат ски писти (основна и детска) и ски влек. При недостиг на снежно
покритие се предвижда закупуване на машина за производство на сняг.
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В хижата ще функционира Туристически информационен център. В момента
се изгражда пътя от с. Тънково до хижата. Предвижда се изграждане на ВиК
и електрификация до обекта.
Наличието на редки и защитени представители на флората и фауната на
територията на Община Стамболово обуславя и изграждането на еко-пътеки,
които ще допълнят възможностите за развитие на екотуризъм.

Публични разходи
Приходната част на общинският бюджет се състои от собствени приходи,
субсидии и трансфери от Централният бюджет и други трансфери между
разпоредителите с бюджетни кредити, разпределени по години съгласно
таблица 1:
Таблица1
година
наименование
1.Собствени
приходи
-данъчни
-неданъчни
2. Субсидии от
Центр. бюджет
- обща допълваща.субсидия
-обща изравнителна суб.
преотстъпени
данъчни по
ЗОДФЛ
-целева
субсидия за
капитални
разходи
-пол. целеви
субсидия

Изпълнение
2005г.

1124631

Отн. дял
спрямо
общите
приходи

38

Изпълнение
2006г.

Относителен дял
спрямо
общите
приходи

2155873

32

Изпълнение
2007г.

1677722

39921

80636

81937

1084710

2075237

1595785

1716584
1155607

58

3630218
1188452

56

2377924
1442415

154600

198300

189300

185085

1010505

82535

877592

421200

355369

242474

221292

-

Отн.
дял
спрямо
общите
приходи
28

40

Възстановителен трансфер
3.Трансфери

137448

4

893864

13

1801258

4. Временни
безл. заеми
5. Друго

-32500

-33354

-32500

29500

1607

286450

30

4

Община Стамболово
47

Ситуационен анализ
финансиране
Нал. в края на
периода

-8294

Общо приходи

2967369

-80972

100

6564316

-163264

100

5947590

100

Таблица1А
Наименовани
е на
приходите

2005 г.

Собствени
приходи в т.ч.
І Данъчни в
т.ч.

2006 г.

Относит
е-лен
дял в %

2007 г.

Относит
е-лен
дял в %

1536803

Относ
ителен
дял в
%
100

4241233

100

4196273

100

39920

4

80636

3

81937

2

- данък върху
доходите на ФЛ
- данък за
общините
- данък печалба
Имуществени
данъци в т.ч.
- данък върху
недвижимите
имоти
- данък върху
превозни
средства
- данък върху
придобити имоти
от дарения
- пътен данък
други данъци

37839

76789

15554

18430

18361

31639

3924

26720

2081

3847

ІІ Неданъчни в
т.ч.
-приходи от
собственост
-общински такси

1103488

71

2269133

80545
25001
32571
22973

1392
53

1675853

186306

488245

264518

334569

334247

397306

-глоби и санкции

6992

14267

3954

др.недан.приход
и

16887

27339

19518

- от продажба на
имущество
-от спонсорство и
дарения
Други приходи

406218

1380237

989177

152521

24798

1380

393395

25

1891464

44

2438483

40

58
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Собствените приходи са това перо в общинския бюджет с което общината с
решение на общински съвет определя политиката си в сферата на местните
дейности, които не са делегирана държавна дейност, осигурява издръжката
на администрацията,дейностите по благоустрояването- поддържане на ВиК
мрежата в населените места и изграждане на нова сметосъбиране и
сметоизвозването в населените места,разходите за уличното осветление, а от
2007 година и поддръжката му,поддържане на общинската пътна мрежа и
изграждане на нови пътища, субсидирана численост в ЦДГ и допълнителна
численост в администрацията /специалисти в кметства, охрана на земеделска
продукция, улично светление и др./ Това са и приходите с които общината
финансира собствени проекти за реконструкция, ремонт и рехабилитация на
сгради, оборудване, пътища и др.
Прави впечатление много ниския процент на данъчните приходи през
последните три години – между два и четири %. В числово изражение те са
се увеличили повече от 2 пъти в сравнение на 2005 г. От Данъчните приходи
най-голям е дела на имуществените данъци – 95-98%, респективно данък
върху превозни средства - 41%.
Най-голям е дела на Неданъчните приходи в общите собствени приходи.
Процентно те се различават значително. По-високия процент – 71 % през
2005 г е за сметка на по-ниския процент на другите приходи – 25 %.
По абсолютна стойност най-висок е ръста на Неданъчните приходи през 2006
г. – 2 269 133 лв., като 61 % - 1380237 лв. от тях са от продажба на
имущество и 22 % - 488245 лв. са от приходи от собственост. През 2006г.
приходите от продажба на имущество са 59 %, а приходите от собственост са
16 % от Неданъчните приходи.
Очаква се приходите от продажба на земя и имущество да намаляват в
бъдеще, поради факта, че общината не разполага с много атрактивни обекти,
които да се предложат на пазара.
През последните две години има рязко увеличение на дела на други приходи
/от ПУДООС, от МРРБ и др./ спрямо собствените приходи – 4,8 пъти за 2006 и
6,2 пъти за 2007 г.(виж таблица 1А).
От 2005 година община Стамболово пое ангажимент за администриране на
всички общински такси и имуществени данъци. Това пряко ангажиране на
общинската администрация предполага увеличаване събираемостта на тези
приходи.
Бюджетните взаимоотношения между Държавния бюджет и общинските
бюджети се определят със Закона за държавният бюджет на Република
България. За всяка бюджетна година средствата се предоставят под формата
на субсидии – обща допълваща, обща изравнителна, целева субсидия за
капиталови разходи и държавен трансфер по ЗОДФЛ. Приходите от тези
субсидии представляват около 60 % от общите приходи на бюджета на
община Стамболово, изключение са приходите за 2007 г. – 40% за сметка на
увеличените приходи от трансфери – 30% от общите приходи.(виж таблица1).
Всяка от субсидиите е предназначена за финансиране на отделни дейности.
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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. Целевата субсидия за капиталови
разходи през 2005 година е най-ниска през отчетния период - 221хил.лева,
през 2006 година е увеличена на 878 хил. лева /за изграждане на
канализация с пречиствателна станция с.Д.черковище, за изграждане на
детска градина в с. Пчелари и др./, а през 2007 година е на 421 хил.лева /за
реконструкция на ЦДГ с. Силен, за рехабилитация на общински пътища, за
благоустрояване на улици и площади и др/.
Субсидиите за читалищата и за юридическите лица с нестопанска цел, 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. През последните години са закупени
книги с целево финансиране от МК.
Приходите от трансфери по бюджета на общината са целеви (виж табл.1).
Насочени са за обезпечаване на някои бюджетни дейности – снегопочистване
на четвъртокласна пътна мрежа, основен ремонт на четвъртокласна пътна
мрежа и за програмите по времена заетост. Част от тях не се включват в
първоначалната рамка на бюджета.
Бюджетни разходи:
Общинските разходи по бюджета на Община Стамболово са както следва:
2005 година – 2 967 369 лева
2006 година – 6 564 296 лева
2007 година – 5 947 590 лева, разпределени по функции, съгласно
Таблица 2
Години

Изпълнен
ие
2005г.

Показатели
1.управление

1046051

2.отбрана и
сигурност
3.образование

22047
994278

Относит.
дял
спрямо
общите
приходи
35
1
34

Изпълнен
ие
2006г.
1091048
586933
1255003

Отн.
дял
спрямо
общите
приходи

Изпълнен
ие
2007г.

Отн.
дял
спрямо
общите
приходи

17

964702

16

9

108325

2

1526406

26

19

4.здравеопазване

23100

0,008

16087

0,002

147413

2

5.социално
осигуряване и грижи
6. ЖСТР

40334

2

84397

1,5

88418

235354

8

2904039

44

1270159

21

7.икономическа

419153

14

488602

7,5

1405517

24

1
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дейност и услуги
8.култура и
физкултура
Общо разходи

187052
2967369

6
100

138187
6564296

2
100

436650
5947590

8
100

От предложените данни за разходи по функции се вижда, че функция
“образование” ангажира съответно 34% - за 2005 г., 19% - за 2006 г. и 26 %
- за 2007 г. от общите бюджетни разходи. Разходите за функция “Общи
държавни служби” са около 17%. Увеличението за 2005 година се дължи
преди всичко на увеличаване на щатната численост на персонала и
поемането на администрирането на местните данъци и такси, както и на
увеличението на заплатите. От значение за по-ниския процент през 2006 и
2007 г. е двойно по-големия размер на общите разходи, спрямо които се
определя относителният дял на това перо от бюджета.
Във функция
“Социално осигуряване и грижи” се поддържа еднакъв процент на разходите,
но абсолютната им стойност е увеличена над два пъти. Разходите са предимно
за реализация на програмите временна заетост - ЗОВ на безработни, като
средствата са подсигуряват почти изцяло от държавата
Във функцията “ЖСТР” разходите за 2006 година са 44 %, увеличени са над
дванадесет пъти в сравнение с 2005 – 2904039 лв. и са най-вече за
изграждане на нови ВиК и рехабилитация на съществуващите , изграждане на
нови улици в общината,укрепване на бреговете на р.Арда и др. За 2007 те са
21% - два пъти по-малко от 2006, но в пъти по-високи от 2005 г. , предимно
разходи за дейност “Чистота”, част от капиталовите разходи и извършени
разходи по благоустрояване на екологични проекти. Средства за тях са
предоставени от ПУДООС / МОСВ/ и от общинския бюджет.
Функцията “Икономически дейности и услуги”, отчита изразходваните
средства за зимно почистване на четвъртокласната пътна мрежа. За основен
ремонт на четвъртокласни пътища. Същите се получават целево от Агенция
“Пътища”, по одобрен списък от Общинския съвет. Стойността на средствата
за 2005 и 2006 година е почти еднакъв, но разхода за 2007 година е –
1405517 лв. като две трети от тях са от Програма САПАРД по спечелен проект
за изграждане на улици в с. Светослав. Ремонта на пътищата е скъпа услуга,
а необходимостта от качествен основен ремонт на някои пътища в Община
Стамболово е наложителен.
Във функция “Култура и физкултура” са посочени разходите за читалищата и
юридическите лица с нестопанска цел, поддръжката на гробищните паркове и
спортни съоръжения. Увеличеният размер на средствата през 2007 година
/три пъти в сравнение с 2006 г./ е от разходите за ремонт на стадиона в
Стамболово и спортна площадка на СОУ “Св. Кл.Орхидски”. Необходимо е
заделяне на средства за изграждане и ремонт на настоящата спортна база.
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По своята структура разходите на община Стамболово се разпределят както
следва:
Таблица2А
Видове разходи

2005
год.

Отн
ос.
Дял
%

2006
год.

Относ
. Дял
%

2007
год.

Относ. Дял %

2040454

70

2485281

38

2923122

50

1118825

38

1250557

19

1475253

25

- веществена
издръжка

883048

30

1190800

18

1372838

24

- трансферни
плащания

38581

2

43924

1

75031

1

- стипендии

0

0

0

0

0

0

-обезщетения и
помощи

-

14189

1

1.Текущи разходи
в това ч.
-заплати и социални
осигуровки и други
плащания

2.Инвестиционни
разходи
Всичко разходи

12226

891718

30

4027200

62

2867187

50

2932172

100

6524707

100

5804498

100

От посочените данни в таблица 2А се вижда, че текущите разходи съставляват
около 70% от общите разходи за 2005г. и значително намаляват през
следващите две години. Намалението на относителният им дял е поради
увеличение на инвестициите в общината, но абсолютната им стойност се
увеличава с всяка година. Заплатите, осигурителните плащания и другите
възнаграждения са различни през годините, като най–висок е делът им през
2005г. - 38%. Увеличението им в цифри е равномерно нарастващо през 2006
г. и 2007 г., което
се дължи на
промяната на възнагражденията и
числеността в Общинска администрация.
От
веществената
издръжка
най-големи
са
разходите
за
горива,
електроенергия и вода. Към момента 3 училищата и 5 детски градини са с
парни инсталации. Предстои изграждане на същите и в останалите 3 училища
и 2 детски градини. От 2005 год. общинска администрация е преместена в
нова модерна и добре оборудвана сграда и се отоплява на парно.
Инвестиционните разходи са динамична величина зависеща от реализацията
на различни проекти финансирани, както от общинския и държавния бюджет,
така и от Европейски фондове и други донорски програми.
Прави впечатление рязкото им покачване в сравнение с 2005 г.: 2006 г. - 4,5
пъти, 2007г. – над 3 пъти, което се дължи на ефективната работа на
администрацията по разработване и изпълнение на проекти.
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Качество на живот
Качеството на живот на местното население се определя от няколко фактора
като: работна заплата, жилищни условия, инфраструктура, социални и
здравни услуги, образователни институции и др.
По данни на НСИ средната работна заплата в община Стамболово за периода
е около 2 500 лева годишно. Липсват статистически данни за 2007 година.
ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

Средна работна
заплата
2001
2 040

2002
2 029

Средна работна заплата

2003
2202

2004
1 944

2005
2 448

2006
2 604

РАЗЛИКА в лв.
2003-2006г.
564

Отчетения темп на растеж на работните заплати не включва доходите от
последните две години, но имайки в предвид промяната в минималните
осигурителни прагове, значителното увеличение на МРЗ (от 160 лв. за 2006
на 220 лв. за 2008 г), отчетеното намаление на регистрираните безработни в
общината и икономическата активност в района считаме, че средната работна
заплата към момента надхвърля 3 200 лв. годишно. Все още обаче тя е под
средната работна заплата за страната, което води до увеличаване на
вътрешната миграция.
Общината разполага с доста голям брой жилищни сгради, които в голямата си
част не са в добро състояние, поради факта, че са необитавани и
неподдържани от години.
Жилищни сгради (обитавани, необитавани,вили, колективни)
по материал, от който са построени, по области и общини
Материал, от който е построена сградата
Стоман
Общо Панели обетон Тухли (с Тухли (с
бетонна
плоча)
Област
Хасково
Стамболово

Кирпи
Камък ч
Дърво Друг
(суров
и
гредоред)
тухли)

75327

673

1833

23121

29842

3354

10

44

824

1129

8370 11102
1081

320

257

66

9

Новото строителство е ограничено, както по отношение на по-големите
обекти, така и по отношение на жилищни и вилни сгради.
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