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1 Общи положения 

1.1 Встъпителни бележки 

Заданието за изработване на Общ устройствен план на община Крумовград (ОУПО) е първи 

етап от процедурата по изготвяне на устройствения план. То се изготвя в изпълнение на 

договор между община Крумовград и „Плейсмейк” ООД, предвид необходимостта от 

осигуряване на актуална планова основа за развитие на населените места в общината и на 

основание чл. 125 от Закон за устройство на територията (ЗУТ). Новият ОУПО ще е 

основополагащ програмен документ за цялостното устройство на разглежданата територия 

и важен инструмент при формирането и провеждането на политиката за устойчиво и 

балансирано развитие на община Крумовград. 

Устройственото планиране на населените места е в пряка зависимост от природните, 

социалните, икономическите, екологичните и пространствени условия и действащата 

нормативна уредба. Преминаването от централизирана планова икономика към пазарно 

стопанство и последвалото развитие на частния сектор в производството и обслужването 

на населението, респ. на законовата уредба към частната собственост, развитието на пазара 

на недвижими имоти, новите принципи на местно самоуправление и права и отговорности 

на местната администрация и др., поставят нови изисквания към устройството на 

населените места и необходимостта от нов подход при определянето на приоритетите за 

бъдещо развитие и решаването на натрупаните проблеми. 

Условията и прогнозите, на база на които са разработени действащите устройствени 

планове в България, са претърпели значителни промени, поради което управлението и 

развитието на населените места и необходимият контрол и мониторинг на тези процеси не 

може да се осъществява чрез тях. Това в най-голяма степен важи за градовете, където се 

наблюдава натрупване на всички гореспоменати фактори. 

Тези тенденции и условия са предпоставка за изготвянето на нов Общ устройствен план на 

община Крумовград. Първи етап на тези проучвания се явява настоящото планово задание, 

с което се осигурява методическа и информационна основа за разработването на 

предварителния проект на ОУПО. Заданието решава следните основни задачи: 

 определя методическия подход за разработване на ОУПО; 

 определя целите и задачите на ОУПО; 

 осигурява основната информационна обезпеченост за състоянието и тенденциите 

в социално, икономическо, техническо и пространствено развитие; 

 предоставя информация за историческото развитие на урбанизираната среда; 

 представя регионалната структура и мястото на общината в нея; 

 представя актуална информация за природните, социалните, икономическите и 

пространствените аспекти на община Крумовград; 

 дава информация за състоянието на околната среда и очакваните въздействия от 

проекта на ОУПО; 

 определя приоритетите и насоките за пространственото развитие на общината; 
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 определя фазите и етапите за разработване на ОУПО и изискванията към неговото 

представяне. 

1.2 Изисквания към устройственото планиране 

Липсата на цялостна и последователна политика и практика в България в създаването и 

прилагането на инструментите на устройственото планиране в годините след прехода, 

определя изоставането на градовете и общините в тази сфера и незадоволителната им 

обезпеченост с устройствени планове.  

Важен аспект на новия подход в планирането на населените места е включването на всички 

заинтересовани групи в процеса на планиране и осигуряване на баланс между интересите 

на различните участници – държавна и общинска администрация, граждани, граждански 

организации, бизнес и други. 

За да отговори на съвременните изисквания към устройственото планиране, ОУПО следва 

да: 

 създаде планова основа за дългосрочно, целесъобразно и балансирано развитие на 

урбанизираните и неурбанизираните територии; 

 осигури цялостното устройство на общинската територия, като определи общата 

структура на територията, преобладаващото предназначение на съставните и структурните 

части и общия режим на устройството им, съгласно разпоредбите на ЗУТ и приложимите 

нормативни актове; неговите предвиждания са задължителни при последващо изготвяне на 

подробните устройствени планове, с които се конкретизира устройството и застрояването 

на имотите; 

 осигури равнопоставеност на различните участници и заинтересовани страни в 

процеса на устройствено планиране и прилагане на ОУПО; 

 надгради благоприятни тенденции, заложени в предходни устройствени проекти и 

планове и други проучвания за територията на общината; 

 отчете регионалните връзки на общината като потенциал за развитие и отрази 

решения на инфраструктурни и устройствени проблеми на нейната територия; 

 определи разположението на мрежите и съоръженията на техническата 

инфраструктура на територията на общината и връзките им с териториите на съседните 

общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение; 

 формира комплекс от устройствени мерки и политики, целящи създаване на 

условия за преодоляване на установени диспропорции в развитието на общинската 

територия;  

 ограничи негативното въздействие на урбанизационните процеси върху околната 

среда и ценни земеделски земи; 

 определи територии с вероятно разпространение на предвидими природни 

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

 създаде устройствени възможности за използване на природните и културно-

историческите ресурси за развитие на отдиха и туризма, при отчитане на необходимите 

мерки, изисквания и режими за опазването им; 
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 осигури възможности за етапност в реализацията на устройствените 

предвиждания; 

 осигури възможности за реализация на заложените в стратегическите документи 

по ЗРР цели и приоритети за развитие на общинската територия;  

 създаде условия за развитие на публично-частни партньорства в дейностите, 

осигуряващи социално-икономическото развитие на общината;  

 проучи възможностите и предложи решения за целесъобразна реализация на 

поземления фонд – общинска собственост, при спазване на общите и специфични 

изисквания и ограничения по отношение земеползването.  

За постигане на посочените изисквания, за населените места и землищата им, с ОУПО се 

определят устройствени зони и самостоятелни терени с устройствен режим, вкл. при необ-

ходимост: 

 територии (земеделски и горски) без право на промяна на предназначението им; 

 територии за превантивна устройствена защита (по чл. 10, ал. 3  на ЗУТ); 

 територии с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия, 

свлачищни и ерозионни процеси и необходимите превантивни мерки и начин на устройство 

и защита; 

 територии за прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия. 

1.3 Цели и задачи на общия устройствен план  

Целите и задачите на ОУПО Крумовград се определят от предназначението на 

устройствените планове да създават планова основа за дългосрочно, устойчиво 

устройствено развитие на урбанизираните територии и на териториите извън тях, 

обвързано със стратегически и устройствени документи от национално, регионално и 

местно ниво. 

Главна цел на ОУПO е създаването на оптимална пространствена и функционална структура 

за интегрирано и координирано развитие, изграждане и комплексно устройство на 

общината в хармонично единство на урбанизираните структури със съществуващите 

природни и антропогенни елементи, специфичните социално-икономически условия и при 

отчитане на регионалните характеристики.  

Постигането на изведената цел се осъществява координирано с реализацията на изведената 

в Общинския план за развитие на общината визия: 

„През периода 2014-2020 г. Община Крумовград ще продължи да се утвърждава като една 

от устойчиво развиващите се териториални общности в Източно-родопския регион и област 

Кърджали. 

Постигането на устойчивия и приобщаващ растеж на местната икономика ще се „гарантира“ 

от ефективната капитализация на местните ресурси и потенциали чрез целево, компетентно  

и прозрачно използване на наличните Европейски и национални инструменти за развитие. 
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На тази основа ще се създадат адекватни на нуждите и очакванията на местната общност 

условия за висок стандарт на живот, бизнес и реализация!“ 

Ръководеща за развитието на общинския център ще бъде изведената в Интегрирания план 

за градско възстановяване и развитие визия за развитие на град Крумовград до 2020 г., 

който е в процес на разработване. 

За постигане на целта на разработката, ОУПО Крумовград трябва да реши следните основни 

задачи: 

 да създаде нормативна основа на териториалния обхват за пространственото 

развитие на общината до 2030 г. и демографското й развитие; 

 да определи преобладаващото функционално предназначение на урбанизираните 

и неурбанизирани територии по структурни единици и изведе пространствени и социални 

параметри за тяхното устройство; 

 да определи вътрешната структура на елементите на функционалните системи 

„обитаване”, „труд” и „отдих”, и организацията, йерархичната структура и локализацията 

на основните елементи от обслужващата сфера; 

 да определи йерархията и локализацията на линейните и точковите елементи на 

комуникационно-транспортната система, параметри и трасета на главната комуникационна 

мрежа на територията на общината и връзките й с териториите на съседните общини, и 

възможностите за оптимизацията й; 

 да създаде условия за оптимизиране на междуградския транспорт и неговото 

функциониране; 

 да определи развитието, параметрите и провеждането на елементите на 

инженерните мрежи; 

 да организира, диференцира и оразмери елементите на зелената система; 

 да създаде условия за поддържане на екологичното равновесие и опазване на 

природната среда и ландшафта от неблагоприятни антропогенни фактори и да определи 

допустимото натоварване на естествените рекреационни и други ресурси; 

 да определи правила и норми за прилагане на ОУПО. 

Изведените цел и задачи на ОУПО поставят изисквания за комплексно и интегрирано 

развитие на територията на общината и осигуряват мониторинга при реализацията на 

предвижданията му.  

1.4 Информационно обезпечаване 

Информационната основа за изработването на проекта за ОУПО включва: 

 данните, проучванията, анализите и изведените приоритети и насоки за развитие 

на общината, включени в настоящото задание; 

 опорен план и схеми в цифров вид, включени към настоящето планово задание; 

 актуална информация по отрасли и функционални системи, представена от 

компетентните отдели и служби на общинската администрация, Националния статистически 

институт, поземлена комисия и други служби и институции, разполагащи с информация, 

необходима за разработването на ОУПО според оценката на проектантския екип и със 
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съдействието на общинската администрация, която ще бъде предоставена във 

встъпителната фаза от разработване на ОУПО; 

 актуални кадастрални карти за населените места и землищата им, за които има 

изработени такива, кадастрални планове и/или карти на възстановената собственост на 

неурбанизираните територии; за територията на град Крумовград и селата Аврен, Звънарка, 

Токачка, Овчари и Скалак са изработени кадастрални карти; 

 текстова и графична информация на предшестващи планови разработки за гр. 

Крумовград и селищата в общината; 

 планове, програми, стратегии и др. документи, както и проекти за нови документи, 

имащи отношение към устройственото и стратегическо планиране и управление на 

общинската територия; 

 допълнителна информация, при необходимост, в процеса на разработването на 

ОУПО. 

1.5 Кратка регионална характеристика 

Община Крумовград е разположена в югоизточната част на област Кърджали върху площ 

от 843,3 кв. км. Граничи с общините Ивайловград, Маджарово, Кърджали, Стамболово, 

Момчилград и Кирково, като южната граница на общината съвпада с държавната граница с 

Република Гърция. 

Фигура 1 Местоположение на общината спрямо ТНК, Източник: АПИ  
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Общината е съставена от 80 населени места, от които 79 села и общинският център – град 

Крумовград.   

Местоположението на общината може да бъде определено като „периферно“, поради 

отдалечеността от големи икономически центрове и важни транспортни коридори. Най-

близко разположеният транс-европейски коридор е № 9, свързващ Хелзинки - Сaнкт 

Петербург - Псков - Витебск - Kиев - Любашевка - Кишинев - Букурещ – Русе – Димитровград 

- Кържали – Александруполис. 

В Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. е изведена 

категоризация на центровете в България и гр. Крумовград е определен като център от 

четвърто ниво и попада във второстепенна ос на развитие, свързваща Момчилград и 

Свиленград. 

1.6 Историческа характеристика на урбанистичното развитие на община 

Крумовград 

Благоприятният климат и природните условия са позволили заселването на Крумовград още 

в най-дълбока древност. Археологическите проучвания показват, че тук животът никога не 

е прекъсвал. Останките от множество древни селища, погребални съоръжения, култови 

места, тракийски и средновековни крепости говорят за един действително интензивен и 

продължителен живот през всички исторически епохи. В чертите на днешния град е имало 

средновековна крепост, а усиленото църковно строителство през Средновековието се 

свързва с присъединяването на този край към българската държава през 837 г. и с 

въвеждането на християнството.  

По време на Освободителната руско-турска война от 1877-1878 г. Крумовград е освободен 

от османско владичество, но по силата на решенията на Берлинския конгрес е върнат на 

Турция. Едва през 1912 г. този край е окончателно освободен и присъединен към 

Отечеството. От вътрешността на страната и от съседните селища прииждат занаятчии, 

чиновници, преселници от Беломорска Тракия и майстори от смолянските села Славейново 

и Петково. От 10-12 човека преди 1900 г., през 1914 г. жителите стават 100, през 1926 г. – 

553, през 1944 г. – 1400.  

В града се развиват грънчарство, медникарство, мутафчийство, абаджийство, папукчийство, 

а произведените изделия се предлагат в петъчни дни на традиционния пазар и на панаира 

„Саит баба’’. 

Като гъсто населен район, Крумовград е бил околийски център с управител (каймакам), 

съдия, данъчно управление и полиция. Първото българско училище е открито през 1914 г. 

В него са се обучавали 7 ученика. През 1934 г. в него се учат 42 ученика от 7 души учители. 

Въпреки явния подем, Крумовград си остава бедно и забравено от всички селище, в което 

гладът и нищетата са намерили трайно убежище. Затова и буржоазната власт го превръща 

в място за заточение на много антифашисти.  
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През 1938 г. в града се установява 44-ти тунджански полк с командир полк. Шопов. 

Тунджанци проявяват изключителна храброст по бойните полета на Унгария.  

През 1948–1949 г. с бригадирски труд е построена ул. „В. Коларов” (днес ул. „Княз Борис“) 

– пътят за Ивайловград. Прокараното електрическо осветление в града през 1936 г. бива 

възобновено с изграждането на нова електрическа мрежа и далекопровод от Димитровград 

през 1950 г. С установяването на българската администрация, започва и здравното дело в 

Крумовградския район. Първата болница в Крумовград е построена през 1927-1928 г. от 

постоянната комисия на мастанлийски окръг.  

До 1944 г. Крумовград е най-малкият град в България. 

2 Характеристики и състояние на природни, социални, икономически и 

пространствени аспекти на община Крумовград 

2.1 Природни ресурси и условия  

Поземлени ресурси  

Съотношението на различните видове поземлени ресурси на територията на община 

Крумовград е следното (по данни на НСИ, 2012 г.):  

 урбанизирани територии (населени места и селищни образувания) – 16 043 дка (1,9 

%);  

 селскостопански територии – 395 937 дка (47%); 

 горски територии – 396 019 дка (47 %); 

 територии, заети от води и водни обекти – 6 759 дка (0,8%); 

 територии на транспорта – 3 245 дка (0,4%); 

 добив на полезни изкопаеми – 2 5316 дка (2,9%). 

Релеф  

Община Крумовград попада в границите на Източни Родопи, което определя релефа като 

нископланински и хълмист. Средната надморска височина е около 425 м.  

Климат 

Преходният средиземноморски климат определя средните температури на територията на 

общината, които са около 13 градуса. Наблюдава се голяма вариация между минималните 

и максималните температури на годишна база, но като цяло климатът е доста мек, което 

прави територията благоприятна за развитие на дадени земеделски култури.  

Ландшафт 

Според Програмата за опазване на околната среда на община Крумовград (2009 г.), 

разработена по проект „Родопи“, територията на общината попада изцяло в класа на 

планинските ландшафти, който се характеризира с наличието на ясно изразена височинна 

поясност на природните елементи. Най-високите части на рида Мъгленик попадат в пояса 

на умерените хумидни ландшафти с букови гори, под него на надморска височина между 
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800 и 550 м е разположен поясът на топлите семихумидни ландшафти с габърово горунови 

гори. Освен в рида Мъгленик, те се срещат и в източната част на общината по рида 

Ирантепе, както и на ограничени площи в северозападната част на общината. Териториите 

под 550 м в долната част на ридовете и по долината на река Крумовица са заети от топлите 

семихумидни ландшафти с дъбови гори и средиземноморски елементи. Под влияние на 

човешката дейност голяма част от естествените горски ландшафти са изменени. Делът на 

неизменените и слабо изменени горски ландшафти е 34%, като около 62% от тях се пада 

на габърово-горуновите гори, 28% на дъбовите гори със средиземноморски елементи и 10% 

на буковите гори. Силно изменените ландшафти, включващи селища, индустриални зони, 

мини и кариери заема около 1,3% от територията на общината. Останалите около 36% 

остават за средно изменените ландшафти, като най-голяма част от тях се пада на площите 

с горско-храстова растителност (18%), смесените площи с аграрна и естествена 

растителност заемат 17%, изкуствените иглолистни гори - 16%, обработваемите земи - 4%, 

а пасищата и ливадите - 8%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 2 Съвременни ландшафти, Източник: Проект Родопи 
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Почви  

Най-разпространените почвени типове на територията на общината са канелите и кафявите 

горски почви, а по поречието на реките се срещата алувиално-ливадните. 

Водни ресурси  

Територията на общината не е особено богата на водни ресурси. Основна част от водните 

ресурси са формират от река Крумовица и нейните притоци. Гранично на общината е 

разположен яз. Студен Кладенец, а от местно значение са язовирите Сливарка 1 и 2, 

Черничево и Голямо Каменяне.  

Полезни изкопаеми  

В местността Ада Тепе, разположена на няколко километра от общинския център, е открито 

златно находище, за което е сключена концесия за добиване. Златното находище е 

единственото на територията на общината, чиито ресурси биха имали стопанско значение 

за бъдещото ѝ развитие, въпреки че са установени запаси и на други минерално-суровинни 

ресурси.  

Растителност и животински свят   

Общината не е богата на растителни видове, като основна причина за това е ерозията. 

Основно се срещат храстовидни и дървесни видове. Горската растителност е представена 

от средиземноморските видове благун, габър, дъб, цер и др. На отделни места се срещат 

клен, елша, мъждрян и др. От животинските видове най-разпространени са влечуги, 

костенурки, зайци, гризачи и др.  

За опазване на биологичното разнообразие са обявени един резерват, четири защитени 

зони, пет защитени местности и шест природни забележителности. По-подробно 

защитените територии са описани в 2.8. Околна среда . 

Изводи:  

 Географското местоположение на общината и близостта със страни като Гърция и 

Турция е предпоставка за реализиране на активни връзки с тях и развитие на 

трансгранично сътрудничество, което би се отразило значимо върху устройството на 

територията;  

 Благоприятните природни условия са фактор за развитие на селското стопанство, 

като освен традиционното тютюнопрозиводство, се залага и на алтернативни 

селскостопански форми, като например производство на билки и етерично-маслени 

култури;  

 Съществуват благоприятни условия за развитие на селски, опознавателен, 

приключенски, ловен и други видове туризъм. 
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2.2 Демографска характеристика  

Днешното демографско състояние на общината е резултат от продължително действие на 

множество фактори и влияния. Една част от тях са свързани с общи тенденции в 

демографското развитие на европейските страни, други – със специфичните особености на 

историческото, икономическото и културно развитие на Република България.  

Влияние върху демографското развитие на населението оказват общите за развитите страни 

демографски процеси – намалена брачност и раждаемост, засилена урбанизация, както и 

специфичните за развиващи се страни и страни в преход, по-високи нива на смъртност и 

интензивна външна миграция. 

Брой и структура на населението  

Общият брой на населението на община Крумовград е 17 454 д. (по данни на НСИ). Общият 

дял на градското население е около 30%, а на населението, което живее в селата, около 

70%, което е обратно на тенденцията в глобален и национален мащаб за превес на 

градското население над селското. 

Общината е съставена от 1 град и 79 села, в които разпределението на населението е 

следното:  

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЩ БРОЙ – 17823 ДУШИ 

№ Населено място Брой   № Населено място брой 

1 гр. Крумовград 5070 41 с. Луличка 226 

2 с. Аврен 385 42 с. Малка Чинка 77 

3 с. Багрилци 87 43 с. Малко Каменяне 48 

4 с. Бараци 199 44 с. Малък Девесил 357 

5 с. Благун 37 45 с. Метлика 121 

6 с. Бойник - 46 с. Морянци 117 

7 с. Бряговец 143 47 с. Овчари 142 

8 с. Бук 279 48 с. Орех 327 

9 с. Вранско 683 49 с. Орешари - 

10 с. Голям Девесил 148 50 с. Падало 20 

11 с. Голяма Чинка 213 51 с. Пашинци 463 
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12 с. Голямо Каменяне 190 52 с. Пелин 504 

13 с. Горна Кула 327 53 с. Перуника 40 

14 с. Горни Юруци 77 54 с. Подрумче 388 

15 с. Гривка 77 55 с. Полковник Желязово 601 

16 с. Гулийка 126 56 с. Поточарка 137 

17 с. Гулия 65 57 с. Поточница 258 

18 с. Девесилица 81 58 с. Раличево 100 

19 с. Девесилово 267 59 с. Рибино 69 

20 с. Джанка 111 60 с. Рогач 291 

21 с. Доборско 39 61 с. Ручей 39 

22 с. Долна Кула 131 62 с. Самовила 72 

23 с. Долни Юруци 29 63 с. Сбор - 

24 с. Дъждовник 61 64 с. Синигер 43 

25 с. Егрек 615 65 с. Скалак 41 

26 с. Едрино 278 66 с. Сладкодум 2 

27 с. Звънарка 589 67 с. Сливарка 334 

28 с. Зиморница 27 68 с. Стари Чал 49 

29 с. Златолист 92 69 с. Стражец 8 

30 с. Калайджиево 8 70 с. Странджево 587 

31 с. Каменка 50 71 с. Студен Кладенец 122 

32 с. Кандилка 165 72 с. Сърнак 131 

33 с. Качулка 30 73 с. Тинтява 27 

34 с. Ковил 54 74 с. Токачка 265 

35 с. Кожухарци 4 75 с. Тополка 66 
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36 с. Котлари 70 76 с. Хисар 13 

37 с. Красино 67 77 с. Храстово 55 

38 с. Къклица 90 78 с. Чал 46 

39 с. Лещарка 202 79 с. Черничево 346 

40 с. Лимец 57 80 с. Чернооки 68 

Таблица 1 Население по население места, Източник: НСИ, 2011 г. 

Изключително обезпокоително е наличието на села без нито един жител – Сбор, Орешари 

и Бойник, а селата Калайджиево, Кожухарци, Стражец и Сладкодум са с по-малко от 10 

жители.  

Тенденцията в последните 10 г. е към постепенно намаляване на броя на населението, 

което е видно от следната таблица:  

Година 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Брой  19 107 18 836 18 594 18 374 18 198 17 985 17 574 17 662 17 454 

Таблица 2 Динамика на населението в община Крумовград, Източник: НСИ  

Средната гъстота на населението е 20,7 души/кв. км, което е повече от два пъти  под 

средното за областта (47,2 души/кв. км) и три пъти от средното за страната (66,4 души/кв. 

км).  

Тенденция към намаляване на населението се наблюдава и в общинския център – 

Крумовград, където населението към 31.12.2012 г. е 4947 души.  

Град Пол 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Крумовград  

  

общо 5010 4961 4861 5019 4947 

мъже  2443 2418 2367 2433 2391 

жени 2567 2543 2494 2586 2556 

Таблица 3 Динамика на населението в град Крумовград, Източник: НСИ, 2012 г. 

Възрастова и полова структура 

Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, което се изразява в намаляване 

на абсолютния брой и относителния дял на населението под 15 години и увеличаване на 

населението на 65 и повече години.  Процентното съотношение на населението между 0-14 

години е 15,4 %, а на тези над 60 е 24,3 %.  
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Този факт е изключително обезпокоителен, като се има предвид, че на национално ниво 

делът на населението над 60 години е 18,5 %, което означава, че за територията на 

общината делът на населението в тази възрастова граница е по-висок от 5% от средното 

за страната ниво.  

Застаряването на населението е с по-голямо натрупване в селата, което ограничава 

възможностите за естествено възпроизводство. Тази тенденция означава, че има голяма 

вероятност за увеличаване на броя на селата без жители през следващите десетилетия. 

Общини, 

възраст (в 

навършени 

год.) 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

общо жени общо жени общо жени общо жени общо жени 

Община 

Крумовград 

18198 9040 17985 8960 17574 8777 17662 8759 17454 8670 

 0  -   4 994 469 1001 480 978 477 909 444 883 450 

 5  -   9 954 469 978 474 979 461 884 440 892 419 

10 - 14 923 426 852 402 847 414 928 439 916 448 

15 - 19 1300 633 1182 574 1080 537 1016 496 922 448 

20 - 24 1263 642 1298 652 1270 618 1087 523 1025 489 

25 - 29 1237 567 1165 548 1087 517 1153 560 1126 541 

30 - 34 1177 513 1186 519 1162 515 1252 559 1252 573 

35 - 39 1228 553 1209 549 1172 539 1190 549 1198 549 

40 - 44 1358 657 1296 619 1252 588 1276 575 1219 551 

45 - 49 1305 616 1340 631 1316 624 1295 599 1260 589 

50 - 54 1283 674 1279 672 1263 649 1261 631 1286 632 

55 - 59 1192 898 1183 621 1131 599 1218 626 1236 636 

60 - 64 624 478 924 489 989 520 1030 556 1095 581 

65 - 69 1046 584 1005 574 933 527 986 533 909 488 

           70 + 2040 1135 2087 1156 2115 1192 2177 1229 2234 1276 

Таблица 4 Население по възрастови групи и пол, Източник: НСИ, 2012 г.   
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По отношение на половата структура на населението, не са характерни за цялата страна 

процеси на увеличаване на броя на жените спрямо мъжете. Броят на мъжете е с превес над 

този на жените. 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Полово съотношение /жени на 1000 мъже/ 987 993 998 984 987 

Таблица 5 Полово съотношение на населението, Източник: НСИ, 2012 г.  

Етническа принадлежност на населението  

В етническата структура на населението преобладава делът на населението от турската 

етническа група (70%), която е следвана от българската (27,4%). Много малък е делът на 

населението, което се е самоопределило като ромско. 

Образователна структура 

По отношение на образователната структура на населението е необходимо да се отбележи 

по-ниският дял (6,7%) от средният за страната (19,6%) на хората с висше образование. 

Тези нива са приблизително 3 пъти по-ниски от средните за страната. По-нисък е и делът 

на хората със средно образование (27,2%) при средни за страната - 43,4%, като по-висок е 

делът на хората с основно образование (62%). 

Икономическа активност на населението 

Икономически активното население обхваща всички лица на 15 и повече навършени години, 

които са заети или безработни. 

Населението в трудоспособна възраст представлява около 60% от общият брой на 

населението. Положителен е фактът за наличие на дял от населението до 15 години, който 

е по-голям от този за страната и създава предпоставки за увеличаване на трудово активното 

население в бъдеще. 

Естествен и механичен прираст  

Естественият прираст на територията на общината е отрицателен – 3,1‰. Тенденцията в 

последните години е за увеличаване на смъртността за сметка на раждаемостта. 

Механичният прираст също е отрицателен, като броят на заселилите се е 127 души, а този 

на изселилите се е 280.  

Отрицателните естествен и механичен прираст за територията на общината задълбочават 

проблемите в демографското развитие и влияят негативно на възпроизводството на 

населението. 

Заетост и безработица 
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Икономически активното население в община Крумовград наброява 7242 души, а 

коефициентът на заетост е около 50%. Най-голям е броят на наетите в селското стопанство, 

държавното управление и търговията. 

Регистрираната безработица за общината през 2012 г. е 18%. За същия период в страната 

тя е около 11%, а за областта 15%. По ниво на безработица община Крумовград се нарежда 

на четвърто място в област Кърджали след общините Джебел, Ардино и Кирково.  

Спрямо показател ниво на безработицата за младежи до 29 г. община Крумовград е на 

първо място в областта с приблизително 20%. Освен младежите, трудно си намират работа 

и хора в предпенсионна възраст, което не е изключение от общите за страната тенденции. 

Изводи:  

 Едни от най-съществените проблеми на територията на общината са високият ръст 

на безработицата и ниското ниво на образованост на населението, което предполага 

развитие на дейности, свързани с повишаване на професионалното ниво и 

образованието; 

 Трайна е тенденцията за намаляване на населението и обезлюдяване на населени 

места на територията на общината, което изисква разработване на социални, 

икономически и урбанистични политики, които да създадат условия за 

предотвратяване на тези негативни процеси. 

2.3 Обитаване и жилищен фонд  

По данни на НСИ за 2012 г. броят на жилищните сгради на територията на община 

Крумовград наброява 7753, от които едва 805 са на територията на общинския център.  

Най-голям е делът на сградите, построени в периода 1960–1970 г. В същото време броят на 

построените сгради през 2012 г. е едва 3. 

Община 

Крумовград 

 

Общо Период на построяване 

до 

1949 

1950 - 

1959 

1960 - 

1969 

1970- 

1979 

1980 - 

1989 

1990 - 

1999 

2000 - 

2011 

2012 

Сгради 7753 873 1326 2595 1536 1134 174 112 3 

Жилища 9777 902 1471 2923 1971 2104 245 143 18 

Таблица 6 Възраст на жилищния фонд, 2012 г.  

Около 53% от жилищния фонд е обитаван, което означава, че броят на необитаемите 

жилищата на територията на общината е почти половината от жилищния фонд, което е 

изключително предизвикателство за развитие на системата „Обитаване“ и нейното 

оразмеряване в перспектива. 
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В конструктивно отношение преобладаващият дял от сградите е с масивна конструкция, а 

по брой на стаите най-голям е делът на тристайните и четиристайни жилища. 

Показател Мерна 

единица 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Жилищен фонд 

Жилищни сгради Брой 8140 8142 8143 7750 7753 

   По материал на външните стени на сградата 

   стоманобетонни и панелни Брой 65 67 68 132 133 

   тухлени Брой 2117 2117 2117 2302 2304 

   други Брой 5958 5958 5958 5316 5316 

Жилища  Брой 10050 10056 10058 9759 9777 

   По брой на стаите 

   едностайни Брой 375 375 375 233 233 

   двустайни Брой 1730 1733 1734 1681 1691 

   тристайни Брой 2698 2699 2699 2155 2162 

   четиристайни Брой 2785 2786 2787 3155 3155 

   петстайни Брой 880 881 881 744 745 

   с шест и повече стаи Брой 1582 1582 1582 1791 1791 

Полезна площ кв. м 765678 766202 766392 809064 810114 

  жилищна кв. м 503245 503602 503753 637923 638745 

  спомагателна кв. м 157258 157365 157387 137824 137945 

  площ на кухни кв. м 105175 105235 105252 33317 33424 

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища 

Сгради  Брой  - 2 1  - 3 

Жилища  Брой  - 6 2  - 18 

Полезна площ  кв. м  - 524 190  - 1050 

   в т.ч. жилищна  кв. м  - 357 151  - 822 

Таблица 7 Жилищен фонд, Източник: НСИ, 2012 г.  

Общинският жилищен фонд към края на 2011 г. се състои от 220 жилища (Източник: 

Стратегия за управления на общинската собственост за периода 2011 – 2015 г.) . От тях 168 

са съсредоточени в гр. Крумовград, а останалите 52 в селата. Струпване на общински 

жилища се наблюдава в кв. „Запад“, където броят на апартаментите е 103. 

В сравнение с останалите страни от ЕС община Крумовград, както повечето български 

общини, изостава за момента предимно по отношение на енергийната ефективност и 

„зеленото“ строителство.  

Индикаторите за тези тенденции са свързани със степента на саниране, нивото на 

използване на ВЕИ, енергоспестяваща дограма и външна изолация. По отношение на 

качеството на средата се разглежда и битовата обслуженост, инфраструктурата, видът и 
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качеството на строителството. За оценяване на жилищния фонд е необходимо в бъдеще да 

се има предвид не само състоянието на сградите, а и качеството на заобикалящата ги среда, 

което влияе значително върху привлекателността и пазарната стойност на жилищата. 

Значителна разлика сред градовете в България и тези от Западна Европа се открива в 

процента на собствени жилища. В град Крумовград той е около 80% и много по-висок за 

общината, а за сравнение в градове като Берлин и Франкфурт процентите не надвишават 

20%. В повечето случаи това е и причината за по-успешните жилищни политики, които 

провеждат тези страни. У нас частната собственост е една от причините за липсата на 

конкретни мерки и дейности за провеждане на цялостна жилищна политика от страна на 

общинските администрации и специализираните институции. 

Изводи: 

 Наличие на голям процент необитавани жилища;  

 Сравнително добра осигуреност с общински жилищен фонд; 

 Необходимо е цялостно обновяване и подобрявана на средата в жилищните 

територии; 

 Незадоволително е състоянието на жилищния фонд по отношение на енергийната 

ефективност.  

2.4 Икономическо развитие и инвестиционна активност 

Анализът на някои от основните икономически показатели на област Кърджали и община 

Крумовград, поставени в контекст и сравнимост с тези на национално и регионално ниво, 

дават информация за мястото на общината и региона в съпоставимост, така че да може да 

се направи адекватна оценка за базовото състояние, осите на влияние и да се оцени 

реалният потенциал при очертаване на бъдещите тенденции за развитие на града.  

БВП и БДС 

За периода 2007 – 2009 г. БВП в областта нараства макар и с малки темпове.  

Показатели  Мерна единица 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

БДС млн. лв. 677,5 667,7 676,8 

БДС по икономически сектори       

    Селско стопанство млн. лв. 124,5 135,8 138,3 

    Индустрия млн. лв. 211,2 187,5 183,6 

    Услуги млн. лв. 341,7 344,4 355,0 

БВП млн. лв. 788,6 775,4 782,1 

БВП на човек  лв. 5076,0 5030,0 5129,0 

Таблица 8 БВП и БДС в област Кърджали, Източник: НСИ, 2011 г.  

Нетни приходи от продажби  
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През 2012 г. реализираните нетни приходи от продажби на територията на общината са в 

размер на 29,5 млн. лв.  

Структура на заетостта  

Броят на фирмите за 2012 г. е 356, като от тях най-голям е делът на микро и малките фирми, 

а този на средните е само около 1%. 

2012 г. Предприятия (брой) 

Община Крумовград 356 

Микро (до 9 заети) 336 

Малки (от 10 до 49 заети) 16 

Средни (от 50 до 249 заети) 4 

Таблица 9 Видове предприятия според размера им, Източник: НСИ, 2012 г. 

Най-голям е относителният дял на фирмите заети в търговията, хотелиерството и 

ресторантьорството, преработващите и транспортни дейности.  

Икономически 

дейности  

2012 г. 

Предприятия Произведена 

продукция 

Приходи 

от 

дейността 

Нетни 

приходи 

от 

продажби 

Разходи 

за  

дейността 

Печалба Загуба 

Брой Хиляди левове 

Община 

Крумовград 

356 15824 30915 29537 33401 1927 4488 

Селско, горско и 

рибно стопанство 

10 1314 2055 1931 1776 263 - 

Преработваща 

промишленост 

26 6319 7033 6760 6808 377 187 

Строителство 7 .. .. .. .. .. .. 

Търговия; ремонт 

на автомобили и 

мотоциклети 

169 2708 15049 14728 14521 733 236 

Транспорт, 

складиране и 

пощи 

23 1126 1159 1130 1140 63 46 

Хотелиерство и 

ресторантьорство 

54 1171 1846 1780 1777 105 41 

Професионални 

дейности и 

научни 

изследвания 

19 249 387 256 .. 87 .. 
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Таблица 10 Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия 

Инвестиционна активност  

Предприемачеството е един от основните фактори за постигане на икономически растеж и 

заетост в контекста на европейската и национална политика и по-конкретно в европейската 

стратегия „Европа 2020”. 

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) са показател, който 

дава информация за инвестиционната дейност на стопанските субекти. Трайна е 

тенденцията през последните години за намаляване на разходите за ДМА в община 

Крумовград. Спрямо 2008 г. натрупаните материални активи са с 35% по-малко.  

Икономически дейности (А21) ДМА ДМА ДМА ДМА ДМА 

2012 г. 2011 г. 2010 г. 2009 г. 2008 г. 

Община Крумовград 5841 6783 7725 7813 9015 

Селско, горско и рибно стопанство 307 1559 1630 1740 1548 

Добивна промишленост - - - .. - 

Преработваща промишленост 639 626 506 1437 3537 

Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия и 

на газообразни горива 

- - - - - 

Доставяне на води; канализационни 

услуги, управление на отпадъци и 

възстановяване 

- - - - - 

Строителство .. 718 742 861 818 

Търговия; ремонт на автомобили и 

мотоциклети 

1286 1210 1344 1377 1173 

Транспорт, складиране и пощи 421 359 336 337 271 

Административни 

и спомагателни 

дейности 

3 6 10 10 .. .. - 

Хуманно 

здравеопазване и 

социална работа 

17 1231 1440 1231 1224 211 .. 

Други дейности 17 69 69 69 59 21 .. 
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Хотелиерство и ресторантьорство 957 83 .. .. 472 

Създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти; 

далекосъобщения 

- - -  - - 

Операции с недвижими имоти .. 1306 .. .. .. 

Професионални дейности и научни 

изследвания 

735 .. .. .. .. 

Административни и спомагателни 

дейности 

- - ..  - .. 

Образование .. .. .. 10 .. 

Хуманно здравеопазване и социална 

работа 

.. 325 300 349 .. 

Култура, спорт и развлечения .. .. .. .. .. 

Други дейности 10 .. -  - .. 

Таблица 11 Разходи за ДМА в община Крумовград, Източник: НСИ, 2012 г.  

Инвестициите в общината са свързани предимно с проекти, финансирани по европейските 

фондове, като най-голямо е финансирането за обектите на техническата инфраструктура.  

В последните години не са реализирани проекти с преки чуждестранни инвестиции, което 

подчертава слабото икономическо развитие на общината и необходимостта от мерки за 

подобряване на инвестиционната активност.  

Отраслова структура на икономиката  

Традиционно селското стопанство е доминиращ отрасъл в икономиката на общината, в 

което почти монокултурен характер има тютюнопроизводството.  

Пазарът на земя е слабо развит, като отличителен белег е ниската степен на механизация 

на селското стопанство, което в повечето случаи се свежда до задоволяване на собствени 

нужди.  

На територията на община Крумовград процентното съотношение на земеделски и горски 

територии е почти еднакво.  

Собствеността върху земята е раздробена и преобладават стопанствата, които обработват 

по-малко от 10 декара. Въпреки, че през последните години броят на малогабаритната и 

средногабаритната техника се е увеличил, липсва съвременна техника за агротехнически 

мероприятия с по-продължителен ефект, което намалява ефективността на стопанската 

дейност.  
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Обработват се по-плодородните земи, а нископродуктивната земя се изоставя. Ерозионните 

процеси, провокирани от наклонения терен, намаляват площите обработваема земя. 

Отсъствието на крупни земеделски стопанства, намалява производителността на труда и 

възможностите за реализиране на по-ниска себестойност на продукцията, както и за 

нейната пазарна реализация. 

Най-голям е делът на частната собственост в общината, следвана от държавната, като най-

малък е делът на общинската собственост.  

Животновъдството има по-малък дял в произведената селскостопанска продукция, въпреки 

че има добри предпоставки за развитието му поради полупланинския релеф. Представени 

са почти всички видове домашни животни, като доминира говедовъдството и 

овцевъдството. Намаляването на броя на животните през последните 15 години затихва 

като процес, но затрудненията, свързани с реализацията на продукцията, продължава да 

бъде основен проблем пред животновъдите.  

Животните се отглеждат в семейни стопанства, в повечето случаи за собствени нужди. 

Липсват големи животновъдни ферми, а пазарът на селско стопанска продукция е 

недоразвит.  

Община Крумовград не е силно индустриализирана и няма индустриално производство, 

което да влошава параметрите на околната среда. Шивашката и обувната промишленост са 

основните представени в общината. Някои от по-големите фирми в обувната и трикотажна 

промишленост са: „Крумица“ АД, „Хастекс“ ООД и „Сутекс“ ЕООД. Основните проблеми пред 

бизнеса са свързани с пазарната реализация на продукцията (работи се предимно на 

ишлеме) и ограничените възможности за реинвестиции в оборудване.  

Леката промишленост е представена още и от хранително-вкусовата промишленост, като 

продукцията се реализира предимно на територията на общината – малки производители 

на хляб и хлебни изделия, безалкохолни напитки и т.н.  

На територията на общината са налични минерални ресурси за развитие на добивна 

промишленост, които не се използват поради ограниченото стопанско значение на 

залежите. Установени са находища на азбест, вермикулит, серпентизирани ултрабазити и 

дунити, талкошисти и скално-облицовъчни материали.  

Геоложки проучвания показват наличие на залежи от злато в местността Ада Тепе в близост 

до общинския център Крумовград, които могат да окажат значителен ефект върху 

развитието на икономиката.  

Туризмът формира много малка част от приходите на територията на общината. Въпреки 

наличието на условия за развитие на форми на туризъм, липсва маркетинг на 

туристическата продукция, а легловата база е незначителна – 52 бр., като повечето от тях 

са съсредоточени в общинския център.  

Добри са условията за развитие на културно-опознавателен туризъм, ловен и селски 

туризъм, което се дължи на значителното богатство на културно наследство в общината, 
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наличие на редки животински видове (белоглав, черен и египетски лешояд и царски орел 

и др.), запазеното биоразнообразие по поречието на р. Крумовица, дивечовъдните 

стопанства „Чифлик дере“ и „Студен Кладенец“, туристическите маршрути (с. Рогач – с. 

Сливарка –  с. Перуника – с. Чал; с. Калайджиево - с. Черничево – местност „Хамбар Дере” 

– с. Стражец; с. Аврен – с. Голям Девесил – с. Егрек; с. Орешари – с. Странджево; гр. 

Крумовград и с. Студен Кладенец), резерватът „Вълчи дол“, към който е изграден 

природозащитен център „Студен кладенец“ и красивата природа и дадености на Източни 

Родопи. 

Изводи: 

В социално-икономическото развитие на общината могат да бъдат изведени следните 

проблеми:  

 икономическият профил на общината е селскостопански, предимно моноструктурен, 

определен от тютюнопроизводството;  

 слабо общоикономическо развитие и липса на диверсифицирана икономика;  

 отдалеченост от голям икономически и административен център;  

 остарял и амортизиран производствен фонд;  

 липса на нови технологии и съоръжения за хидромелиорации в селскостопанското 

производство;  

 ниско ниво на инвестициите.  

Това потвърждава необходимостта от мерки за промяна и подобряване на икономическия 

облик и привличане на инвеститорски интерес към територията. 

2.5 Обществено обслужване  

2.5.1 Образование и детски заведения  

За учебната 2013/2014 г. в училищата са обучавани 1871 ученика. На територията на 

общината има 1 професионална гимназия по транспорт, 1 средно общообразователно 

училище, 8 основни училища, 1 начално училище и едно държавно основно училище. В 

последните 10 г. тенденцията в общината е към постепенно закриване на учебни заведения 

и оптимизиране на училищната мрежа, както и намаляване на броя на паралелките в 

учебните заведения. Това се дължи най-вече на негативните демографските процеси в 

общината и засилената миграция към общинския център, страната и чужбина. Поради това 

се налага и осигуряване на транспорт за деца до 16 г. възраст.  

Училищата на територията на общината са:  

 Средно общообразователно училище „Васил Левски“, гр. Крумовград; 

 Професионална гимназия по транспорт „Христо Смирненски“, гр. Крумовград; 

 Основно училище „Христо Ботев“, с. Гулийка; 

 Основно училище „Никола Вапцаров“, с. Подрумче; 

 Основно училище „Никола Вапцаров“, с. Горна Кула; 

 Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Странджево; 

 Основно училище „Иван Вазов“, с. Поточница; 
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 Основно училище „Васил Левски“, с. Луличка; 

 Основно училище „П. К. Яворов“, с. Токачка; 

 Основно училище „Михаил Христов“, с. Аврен; 

 Начално училище „Васил Левски“, с. Звънарка, махала Козино. 

С постановление на Министерски съвет 2 от училищата са определени като защитени, а 8 

са средищни. 
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общо в т.ч. 

жени 

общо в т.ч. 

жени 

общо в т.ч. 

жени 

2008/2009                               

Крумовград 11 34 50 776 370 31 73 715 352 194 16 23 370 254 80 

 

2009/2010                               

Крумовград  11 38 54 784 367 33 75 670 314 192 15 25 345 214 97 

 

2010/2011                               

Крумовград  11 35 48 780 370 37 72 651 315 176 14 24 339 203 89 

 

2011/2012                               

Крумовград  11 36 49 728 355 35 69 696 336 169 13 23 341 203 76 

 

2012/2013                               

Крумовград  11 28 45 679 334 31 67 716 346 149 13 23 343 190 72 

Таблица 12 Паралелки, учители, учащи и завършили в общообразователни училища, Източник: НСИ, 

2013 г.  

На територията на общината функционира една професионална гимназия по транспорт, 

която е разположена в общинския център.  

Години/ 

Общини 

У
ч

и
л

и
щ

а
 

П
а

р
а

л
е

л
к

и
 

 Учители Учащи Новоприети Завършили 

средно 

образование 

общо в т.ч. 

жени 

общо в т.ч. 

жени 

общо в т.ч. 

жени 

общо от 

випуск 
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2008/2009                   2008 

Крумовград    1 12 24 10 330 87 97 28 73 58 

 

2009/2010                   2009 

Крумовград 1 12 23 10 331 90 93 34 73 65 

 

2010/2011                   2010 

Крумовград     1 11 21 9 308 90 74 30 68 65 

 

2011/2012                   2011 

Крумовград     1 10 19 8 290 81 85 17 53 51 

 

2012/2013                   2012 

Крумовград     1 9 19 9 246 74 60 20 51 46 

Таблица 13 Паралелки, учители, учащи, новоприети и завършили в програми за придобиване на ІІ 

степен професионална квалификация, Източник: НСИ, 2013 г.  

През учебната 2013/2014 г. функционират 9 целодневни детски градини, в които са 

обхванати 543 деца. 

Показател 2008/2009г. 2009/2010г. 2010/2011г. 2011/2012г. 2012/2013г.  

Детски градини 

Детски 

градини - 

общо 

8 6 6 7 7 

Детски 

учители 
47 43 41 43 43 

Деца  512 515 520 565 569 

Целодневни 

детски 

градини 

8 6 6 7 7 
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Детски 

учители 
39 34 33 35 35 

Деца  375 378 377 440 437 

Полудневни 

детски 

градини 

 -   -   -   -   -  

Детски 

учители 
8 9 8 8 8 

Деца  137 137 143 125 132 

Таблица 14 Детски градини, деца и учители, Източник: НСИ, 2013 г.  

През 2013/2014 година целодневните детски градини в община Крумовград са: 

 ОДЗ „Митко Палаузов“, гр. Крумовград - 10 групи с 246 деца; 

 ЦДГ „Юрий Гагарин“, гр. Крумовград - 4 групи с 82 деца; 

 ЦДГ „Детелина Минчева“, с. Аврен - 1 смесена група с 18 деца; 

 ЦДГ „Лилия Карастоянова“, с. Егрек - 1 смесена група с 14 деца; 

 ЦДГ „Ран Босилек“, с. Каменка - 1 смесена група с 20 деца; 

 ЦДГ „Мир“, с. Пелин – 1 смесена група с 32 деца;  

 ЦДГ „Искра“, с. Странджево – 1 смесена група с 30 деца; 

 ЦДГ „Слънце“, с. Токачка – 2 смесени групи с 32 деца; 

 ЦДГ „Радост“, с. Поточница – 1 смесена група с 23 деца. 

Както при училищата, така и при детските градини се наблюдава тенденцията за създаване 

на смесени групи в селата поради недостига на деца.  

В последните години поетапно се прилагат мерки за енергийна ефективност и подобряване 

на материално техническата база в редица училища и детски градини.  

В град Крумовград има две обслужващи звена: самостоятелно ученическо общежитие – 2 

групи с 42 ученици и общински детски комплекс – 25 групи с 320 ученици. 

2.5.2  Здравеопазване 

Многопрофилна болница за активно лечение „Живот +“ ЕООД гр. Крумовград обслужва 

територията на града и общината. Капацитетът ѝ е около 60 легла. Функциониращи са 

отделенията по вътрешни, детски болести, акушерство и гинекология.  

Показател 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Лечебни и здравни заведения 

Болнични заведения - общо 1 1 1 1 1 

   легла 70 70 63 63 61 

Многопрофилни болници 1 1 1 1 1 
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   легла 70 70 63 63 61 

Специализирани болници  -  -  - - - 

   легла  -  -  - - - 

Центрове за кожно-венерически                           

заболявания 

 -  -  - - - 

   легла  -  -  - - - 

Комплексни онкологични центрове  -  -  - - - 

   легла  -  -  - - - 

Центрове за психично здраве  -  -  - - - 

   легла  -  -  - - - 

Лечебни заведения за извънболнична 

помощ - общо 

1 1 1 1 - 

   легла  -  -  - - - 

Диагностично-консултативни центрове  -  -  - - - 

   легла  -  -  - - - 

Медицински центрове 1 1 1 1 - 

   легла  -  -  - - - 

Самостоятелни медико-диагностични и 

медико-технически лаборатории 

 -  -  - - - 

Дентални центрове  -  -  - - - 

Медико-дентални центрове  -  -  - - - 

   легла  -  -  - - - 

Други лечебни и здравни   заведения  -  -  - - - 

   легла  -  -  - - - 

Медицински кадри към 31.12. на съответната година 

Лекари - общо  30 29 31 27 28 

в т.ч. Oбщопрактикуващи1 9 9 8 7 9 

Лекари по дентална медицина 4 6 7 7 6 

Медицински специалисти по здравни 

грижи 

55 51 57 49 46 

 Детски ясли и деца в детските ясли 

Детски ясли - общо  -  - 1 1 1 

   места  -  - 36 36 36 

Деца - общо  -  - 38 32 28 

   момчета   -  - 20 12 8 

   момичета  -  - 18 20 20 

Таблица 15 Лечебни и здравни заведения, медицински кадри и детски ясли, Източник: НСИ, 2012 г.   

Регистрираните практики в община Крумовград са: 

 Лекари първична лекарска помощ – 5; 

 Лекари дентална медицина – 9; 
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 Групова практика за първична медицинска помощ – 1; 

 Индивидуална практика за специализирана извънболнична помощ – 7  лекари.  

Незаети практики: 

 3 градски практики; 

 10 селски амбулатории за първична извънболнична медицинска помощ. 

Значително голям е делът на хората, които са здравно неосигурени. Липсват и лечебни 

заведения в по-голяма част от селата.  

Жизнено важно за общината е да се запази болницата, тъй като времето от най-отделението 

места в общината до болнично заведение в областния център надхвърля 2 часа.  

2.5.3 Социални дейности  

На територията на община Крумовград към 01.03.2014 г. се предоставят следните видове 

социални услуги:  

 Специализирани институции – дом за стари хора;  

 Услуги от резистентен тип – центрове за настаняване от семеен тип 1 и 2;  

 Услуги в общността: 

- домашен социален патронаж;  

- обществена трапезария;  

- център за обществена подкрепа;  

- личен асистент по НП „АХУ“;  

- личен асистент по ОП „РЧР“;  

- Проект „Помощ в дома – заедно за по-добър живот” по схема „Помощ в дома”, по 

ОП „РЧР”;  

- „Предоставяне на интегрирани социални услуги на деца и родители в община 

Крумовград“;  

- Приемна грижа – община Крумовград е партньор по проекта „И аз имам семейство” 

по схема „Приеми ме” , ОП „РЧР”. 

Социалните услуги, които се предлагат на територията на общината задоволяват нуждите 

на по-голяма част от рисковите групи, като трудности се срещат при предоставяне на услуги 

за деца с увреждания и възрастни хора в селата.  

2.5.4 Търговия и търговско обслужване  

Това е подсистемата, която най-бързо реагира на новата пазарна ситуация. Тя се определя 

в най-голяма степен от силната частна инициатива, породена от търсенето и предлагането. 

Това рефлектира върху териториалната структура на подсистемата, която в известна степен 

е загубила йерархичния си характер и комплексното си устройство, характерни за периода 

преди 1989 г.  

Концентрация на обекти на търговското обслужване се наблюдава по протежение на 

главните комуникационни направления. 
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На територията на общинския център функционира традиционен петъчен пазар, който не е 

пространствено обособен в отделен имот, а се провежда в улиците, непосредствено 

тангиращи градския стадион. Останалата мрежа от търговски обекти е съставена от отделни 

по-малки обекти, разпръснати на територията на града и селата в общината, която 

осигурява локалното обслужване на населението. Също така обслужването на населението 

в отдалечените от общинския център населени места се осъществява и чрез микробуси, 

които превозват стоки от първа необходимост за населението.    

На територията на общината са развити и други услуги (битови, финансово-кредитни, 

административни и др.) осигуряващи задоволително ниво на обществено-обслужващите 

дейности. 

2.5.5 Спорт  

На територията на община Крумовград функционират 2 спортни клуба – ФК „Левски 2005“ 

Крумовград и СК „Джудо“. Те се подпомагат в своята дейност от община Крумовград чрез:  

 поддръжката на спортно-материалната база; 

 ежегодно субсидиране чрез общинския бюджет; 

 съдействие при участие в срещи и турнири.  

Ученически отбори по волейбол и баскетбол има в СОУ „Васил Левски“. Също така спортни 

мероприятия се провеждат и в ОДК Крумовград.  

На територията на селата в общината има изградени стадиони, които могат да допълват 

ефективно спортната база, но се нуждаят от обновяване на терените, сградите и 

съоръженията. 

През 2013 г. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) община Крумовград 

печели проект за модернизация и изграждане на спортни игрища на територията на 

общинския център и още четири села. В най-кратък срок се очаква започване на 

строителните работи по проекта. 

2.6 Културно наследство  

Нематериално културно наследство 

Според Закона за културното наследство, нематериално културно наследство са: устни 

традиции и форми на изразяване, включително и езикът като носител на нематериално 

културно наследство; художествено-изпълнителско изкуство; социални обичаи, обреди и 

празненства; знания и обичаи, които се отнасят до природата и вселената; знания и умения, 

свързани с традиционните занаяти. 

В община Крумовград етно-културното разнообразие е представено чрез богатите традиции 

и обичаи, местния бит и празненства. Различните културни събития през годината са много 

ярък израз на толерантността и взаимното уважение на хората по тези краища. Кулминация 

на това са традиционните Крумовградски светлини, провеждани всяка година през месец 
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май, където самобитни състави представят традиционните за този край местни родопски и 

турски танци и песни.  

Традиционни селищни събори се провеждат в редица населени места – „Събор на 

Девесилите“ в селата Голям Девесил, Малък Девесил и Девесилица, с. Горни Юруци, с. 

Черничево, с. Голяма Чинка, с. Странджево, с. Егрек, с. Токачка, с. Бук, с. Аврен и „Ада 

панаир“ в с. Поточница. Най-големият традиционен празник „Сеит баба“ се провежда всяка 

есен в общинския център и е свързан с редица културни мероприятия.  

Материално културно наследство  

Движимите културни ценности в община Крумовград са изложени в музейна сбирка в 

Историческия музей в гр. Крумовград, където се съхраняват повече от 2000 експоната, които 

са обособени в отделите археология, нова история и етнография.  

Площта на сградата на музея е недостатъчна за да бъдат експонирани богатите артефакти 

от живота по тези земи още от дълбока древност. Необходимо е разширяване както на 

експозиционната площ, така и регулярното функциониране на музея, който по-време на 

разработване на настоящото планово задание не работи.  

Също така важни обекти на културата на територията на общината са читалищата, всяко от 

които разполага с библиотечен фонд между 4 и 10 хил. тома, като читалището в гр. 

Крумовград разполага с почти 50 хил. тома. Читалищата са разположени в следните 

населени места – гр. Крумовград, с. Аврен, с. Девесилово, с. Гулийка, с. Голяма Чинка, с. 

Малък Девесил, с. Поточница, с. Странджево, с. Токачка, с. Егрек, с. Черничево и с. Голяма 

Каменяне. 

Недвижимите културни ценности в общината включват 121 археологически, архитектурно-

строителни и художествени обекти. 

Археологически обекти  

На територията на общината има останки от праисторически, тракийски и средновековни 

селища, крепости, светилища, надгробни могили, скални гробници, църкви и некрополи, 

които свидетелстват за интензивен и продължителен живот през всички исторически епохи.  

В общината са съсредоточени 45 археологически недвижими културни ценности. От тях 4 

са с категория от „национално значение“:  

 Некропол от долмени в местност „Хамбар дере“ на 6.5 км. североизточно от с. 

Черничево; 

 Скална гробница, южно от махала „Кирик“, с. Рогач; 

 Средновековна скална обител, т.нар. „Дупка на поп Мартин”, намираща се на 2,4 км. 

североизточно от с. Орешари; 

 Тракийско светилище, местност „Ада Тепе“, южно от хижа „Свежест“ с местно 

значение, отново обявен като рудник за добив на злато от късната бронзова епоха с 

национално значение, разположено в близост до с. Овчари.  
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Некрополът от долмени в м. “Хамбар дере” се отнася към кр. ІІ – нач. І хил. пр. Хр. и 

представлява гробница от каменния век. Градени са от вертикално поставени каменни 

плочи със страничен  отвор  в  късата  страна. Състои се от 7 долмена, от които 4 са по-

добре запазени. 

Скалната гробница в с. Рогач датира към І хил. пр. Хр. Намира се в мах. Кирик, от дясната 

страна на пътя за с. Аврен, срещу автобусната спирка. Гробницата е изсечена в скали, 

разположени на десния бряг на р. Крумовица. Тя е с трапецовиден план и сечения, с тесен 

вход на една от късите страни и горен отвор. Входът й е обърнат на юг към реката. Пред 

него има леко загатнато преддверие. 

Средновековна скална обител, т.нар. „Дупка на поп Мартин”,  е изсечена в труднодостъпни 

скали над десния бряг на река Арда. Около входа, който е на 4 м. над прилежащия терен, са 

изсечени 13 скални ниши. Във вътрешното й пространство има ниши, улеи и вдълбавания. 

В местността „Ада Тепе“, край гр. Крумовград, е открит най-древният рудник за добив на 

злато в Европа, който е функционирал в периода ХV-VІІІ в. пр. Хр.   

Останки от праисторически, тракийски и средновековни селища са открити в гр. Крумовград 

и селата Джанка, Овчари, Вранско, Ковил, Чал, Подрумче, Студен кладенец, Стари чал, 

Поточница, Храстово, Лимец и Гулия. 

Десетки крепости, от които днес са останали само следи от зидове, са били построени за 

охрана на пътя за Мосинопол (днес Гюмюрджина). В зависимост от терена, върху който са 

изградени, те са с различни размер и форма. Повечето от тях са разположени в близост до 

реки, които ги опасват със стръмни брегове. Най-добре укрепени и подсилени с кули са 

леснодостъпните места. Местностите, където е имало крепости, носят наименование 

„Калето”, „Градището” или „Асара“. 

Останки от зидове на крепостни стени са открити в гр. Крумовград и в селата Звънарка, 

Джанка, Хисар, Златолист, Луличка, Пелин, Рогач, Странджево, Орешари, Студен кладенец, 

Стари чал, Морянци, Сладкодум, Рибино, Пашинци, Храстово, Егрек, Девесилово, Черничево, 

Горни Юруци, Долни Юруци и Синигер. 

Днешният гр. Крумовград лежи върху основите на укрепено селище. Участъкът от крепостна 

стена се намира в центъра на града, в непосредствена близост до джамията. Крепостта е 

имала квадратна форма и кръгли кули в ъглите.  

Тракийските светилища са разположени на скални масиви или на отделни скали, които се 

извисяват над околния терен. Други светилища са представлявали сгради с кръгла или 

правоъгълна форма. Тракийски светилища са открити в селата Джанка, Овчари, Ковил, 

Перуника, Пелин, Сбор, Лимец и Малък Девесил. 

Изключително интересни и атрактивни са тракийските скални ниши, които се срещат 

единствено в Източните Родопи. Повечето от тях са разположени в отвесни скали по 

поречието на р. Арда и р. Крумовица. Изсечени са в най-високата и недостъпна част на 



 

 

34 

 

скални масиви или на отделни скали. Все още се дискутира по въпроса за тяхното 

предназначение. Скалните ниши са различни по големина, форма, дълбочина и начин на 

издълбаване. Преобладават трапецовидните ниши, по-малко са правоъгълните, срещат се и 

елипсовидни.  

Скални ниши има в селата Джанка, Вранско, Луличка, Перуника, Странджево, Орешари, 

Сбор, Морянци и Поточница. 

Скалните гробници са уникални тракийски паметници, които са изсечени в ниската част на 

голяма скала. Най-често са трапецовидни, с отвор отгоре и тесен елипсовиден вход на късата 

страна. Той е бил затварян с каменна плоча, след което е затрупван с камъни и пръст.  

Скални гробници са открити в селата Джанка, Рогач, Странджево и Поточница. 

В с. Ковил е открит некропол от скални гробове с жертвеник, които са изсечени в скалите 

по периферията на билото. Гробовете са 9 на брой и са разположени в една линия.  

Тракийски надгробни могили се срещат в селата Звънарка, Овчари, Аврен и Луличка. 

Средновековни църкви е имало в крепостите и в селищата. На много места са открити 

останки от зидовете им. Църкви е имало в гр. Крумовград и селата Златолист, Пелин, Студен 

кладенец, Голяма Чинка, Храстово, Ручей, Аврен, Егрек, Девесилово, Девесилица, Черничево 

и Стражец. 

Средновековната църква в гр. Крумовград се намира в централната част на града, в близост 

до джамията. Тя е еднокорабна едноабсидна църква. Изградена е от дялани и ломени 

камъни, споени с бял хоросан. Запазени са първите 2-3 реда.  

Средновековните некрополи се намират до средновековните селища или крепости. Местните 

хора ги наричат „Стари гробища”, „Дженевиз мезар” или „Гяур мезар”. Гробовете са 

ориентирани в посока изток-запад и представляват гробна яма, облицована и покрита с 

каменни плочи.  

Средновековни некрополи са открити в гр. Крумовград и селата Звънарка, Овчари, Горна 

кула, Странджево, Студен кладенец, Стари чал, Поточница, Рибино, Голяма чинка, Ручей, 

Аврен, Егрек, Голям Девесил, Лимец, Девесилово, Черничево, Горни Юруци и Стражец. 

Архитектурно-строителни обекти  

Групов паметник на културата с местно значение са къщи на ул. „Съединение” в 

историческата зона на гр. Крумовград, тютюневи складове и джамията „Сейтляр Джамиси”. 

Къщите на ул. „Съединение” в гр. Крумовград са построени през 30-те години на ХХ век и 

представляват характерна за града от този период бедна жилищна архитектура. Сградите 

притежават културно-историческа стойност като елементи на съхранен градоустройствен 

ансамбъл. 
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Джамията „Сейтляр Джамиси” е изградена върху основите на стара талпена джамия от 16–

18 в., която е била предпоставка за възникването на града: във връзка с петъчните 

събирания на вярващи около нея се появява търговия, построяват се търговски складове, а 

по-късно и жилища. Построена е през 1855 г., като първоначално постройката е била 

дървена. В сегашния си вид е реконструирана в периода 1901-1904 г. от фамилията Сейди. 

Тютюневите складове са съхранени във висока степен в автентичния си вид. Притежават 

културно-историческа стойност като представители на типа сгради, свързани с основния 

поминък на района.  

Архитектурно-строителни и художествени паметници са църквите „Св. Иван Рилски” в гр. 

Крумовград, „Св. Пр. Илия” и училището в двора на църквата „Св. Пр. Илия” в с. Аврен и 

„Св. Атанасий” в с. Черничево. 

Църквата „Св. Иван Рилски” е построена през 1934 г. по инициатива на Гиню Кантарджиев, 

Русин Русинов и Хараламби Колев. За целта е имало създаден фонд, в който се събирали 

средства. Осветена е на 30.10.1938 г. от Пловдивския митрополит Кирил, който по-късно е 

избран за Патриарх български.  

Църквата „Св. Пр. Илия” в с. Аврен е построена с разрешение на турските власти, като 

строежът започва през 1866 г. Тя е завършена и осветена през 1870 г. Инициатори за 

построяването ѝ са Милю и Гого Славилови. Майстори на строежа са Вълчо Каптилов, Стоян 

Петков и Славил Кирев Славилов, който дава дворното си място за нейния строеж. В имота 

на църквата и в комплекс с нея е разположена сграда, в която от 1878 до 1928 г. се е 

помещавало училището на селото.  

Църквата „Св. Атанасий” в с. Черничево е построена през 1847–1848 г. с разрешение на 

турските власти. Инициатор за построяването ѝ е Гиню Кирев – чорбаджия по онова време. 

Имотът е подарен от някой си Руско, който е имал и къща в същия двор. Майстор на строежа 

е Коджагого от с. Петково, Смолянско. Църквата е изгоряла до основи през 1913 г. и е била 

възстановена през 1921–1922 г.  

Останалите недвижими културни ценности в общината са архитектурно-строителни обекти 

от категория с „местно“ значение.  

Сградата на Историческия музей в гр. Крумовград е построена е през 1901 г. за военен клуб 

и носи характеристиките на късновъзрожденска сграда. В периода 1912–1913 г. е използвана 

за кметство. Сградата притежава културно-историческа стойност като единствен съхранен 

пример на обществено строителство в града от началото на века. През 1971 г. е реставрирана 

и адаптирана за нуждите на музейната сбирка за културното наследство на община 

Крумовград.  

Мостът на Егрежка река е построен от чобан (овчар) за хаир на хората. Той е двусводест, с 

дължина около 13,20 м. Сводовете са широки 4,60 м. и 2,60 м. Изграден е от обработени 

камъни, като сводовете са облицовани с корнизи от по-малки плоски камъни. Блокажът е от 
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необработени речни камъни. Мостовете от този вид са строени към края ХVІІІ в. или началото 

на ХІХ в. Построени са от майстори-строители от Смолянско.  

Водениците в с. Егрек са построени по течението на реката и са предназначени за мелене 

на царевично брашно и фураж. Изградени са от ломени камъни, а покривите им са покрити 

с каменни плочи. 

Други интересни архитектурно-строителни обекти на територията на общината са джамията 

в с. Чал и параклиса в с. Стражец. 

Джамията „Коюнонларъ Джамиси” в с. Чал е най-старата датирана джамия в Източните 

Родопи. Построена е от овчарския род Коюнонлар. Известна е и с името „Ахат Буба Джамиси“, 

на мюсюлманския светец, чието тюрбе се намира в съседство с нея. То се посещава от 

населението на съседното алианско село Доборско. Джамията и тюрбето са разположени 

сред обширно гробище, което е обрасло с вековни дъбови дървета. 

Параклисът в с. Стражец се намира от лявата страна на пътя Крумовград – Г. Юруци на 1 

км. преди селото. Входът е от южната страна. Покривът е двускатен и е покрит с каменни 

плочи. 

Паметници 

Историческите паметници на територията на общината са в памет на загиналите в 

национално-освободителните борби в Крумовград. Изградени са паметници на Капитан 

Петко войвода и на убитите опълченци, в с. Черничево и с. Аврен – на загиналите през 1913 

г. В местността „Лелек дере“ до с. Голям Девисил е изграден паметник на загиналите в 

Отечествената война. 

№ НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 

1. Паметник на хан Крум гр. Крумовград, пл. „България“ 

2. Паметник на майка България гр. Крумовград, пл. „България“ 

3. Паметник на капитан Петко войвода гр. Крумовград, ул. „Княз Борис І“ 

4. Паметник на убитите опълченци гр. Крумовград, ул. „Д. Благоев“ 

5. Паметна плоча на Емил Колев гр. Крумовград, ул. „Съединение“ 7 

6. Бюст-паметник на Васил Левски гр. Крумовград, ул. „Опълченска“ 1 

7. Бюст-паметник на Хр. Смирненски гр. Крумовград, ул. „Съединение“ 23 

8. Бюст-паметник на Иван Вазов с. Звънарка, в училището 

9. Бюст-паметник на Н. Й. Вапцаров с. Горна Кула, в училището 

10. Паметник на бежанци от с. Манастир, 

Беломорска Тракия 

с. Аврен 

11. Паметна плоча на Михаил Христов с. Аврен, м. Кабаач 
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12. Паметник на загиналите в Отечествената 

война 

с. Голям Девесил, м. Лелек дере 

13. Паметник на загиналите през 1912-1913 

година 

с. Черничево 

14. Паметник на л-т Младен Калеев с. Черничево, в училището 

15. Паметна плоча на л-т Калеев и р-к Русев с. Черничево 

Таблица 16 Паметници на територията на община Крумовград, Източник: община Крумовград 

Подробният списък с недвижимите културни ценности на територията на община 

Крумовград е представен в Приложение 1 - Списък на недвижимите културни ценности на 

територията на община Крумовград.  

Оценка на състоянието на културното наследство 

Въпреки значителния културно-исторически потенциал на общината, може да се твърди, че 

той не е добре експониран, социализиран и адаптиран.  

Необходима е актуална оценка на състоянието на недвижимите културни ценности на 

територията на общината. Липсата на адекватна държавна и местна политика към 

културното наследство води до компрометиране на качествата на културните ценности в 

следствие на природни и антропогенни фактори.  

Въпреки наличието на недвижими културни ценности от национално значение, 

необходимите за популяризирането и социализирането им информационно обезпечаване, 

достъпна среда, обслужващи обекти и  инфраструктура липсват. В следствие значителна 

част от тези ценности остават скрити и неприобщени към съвременните урбанистични и 

природни дадености.  

В следствие на инвестиционни намеси в историческата зона на гр. Крумовград, част от 

груповия паметник на културата е компрометиран.  

Както беше споменато и по-горе, музейната експозиция не работи и има нужда от спешни 

мерки за осъвременяване и разширяване.  

Във връзка с опазване, социализация и адаптация на културното наследство в общината е 

необходимо да бъде разработена стратегия за развитието му, което надхвърля изискванията 

на ОУП, в съответствие със съвременните практики в тази област за ангажиране на всички 

заинтересовани страни и възможните механизми за финансиране. 

2.7  Техническа инфраструктура  

2.7.1 Комуникационно-транспортна система  

Значимостта на пътната инфраструктура в община Крумовград се изразява в това, че тя 

определя напълно комуникационно-транспортната система, поради липса на други видове 

транспорт. Най-близката жп гара се намира в гр. Момчилград и е на 32 км от общинския 

център.   
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Основните пътни артерии в общината са път III–509 Харманли – Долно Черковище – Долна 

Кула – Крумовград – Токачка – Маказа и път II–59 Момчилград – Крумовград – Ивайловград, 

които преминават през общинския център гр. Крумовград и свързват общината със 

съседните общини, областния град и националната пътна мрежа. Другите пътища от 

републиканската мрежа са III–591, III–593 и III–5904. 

Посочените пътни артерии имат важно значение за социално-икономическото развитие на 

общината, като връзка с транспортния коридор №9 Кърджали – Маказа – Александруполис. 

Те създават предпоставки за активно стопанско развитие и повишават атрактивността на 

общината пред външния бизнес. Значението на тези пътни връзки нараства постепенно след 

откриването на ГКПП Маказа. 

Фигура 3 Транспортно-комуникационна система в община Крумовград 
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Състоянието на пътната мрежа не е много добро, което е видно от следната таблица: 

Състояние Обща дължина на 

пътищата с настилка, км  

Процент от пътната 

мрежа (с настилка), %  

Добро 10,0 7,0 

Средно  71,3 49,8 

Лошо  62,0 43,3 

ОБЩО  143,3 100,0 

Таблица 17 Състояние на пътната мрежа в общината, Източник: Областна стратегия за развитие на 

област Кърджали за периода 2014–2020 г.  

Общата дължина на уличната мрежа е 106,3 км, от които 21,6 км в общинския център гр. 

Крумовград. Селата с най-голяма дължина на уличната мрежа са Полковник Желязово, 

Вранско, Горна Кула, Поточница и Гулийка. 

В момента на етап проектна готовност са реконструкциите на няколко местни пътни отсечки, 

както и част от уличната мрежа на общинския център Крумовград. 

На територията на община Крумовград е изградена автогара в бившия казармен район.  

В момента ежедневни автобусни превози се изпълняват от и до областния център гр. 

Кърджали и градовете София, Пловдив, Велико Търново, Плевен и Хасково. 

Връзката между общинския център и останалите населени места в общината се изпълнява 

с ежедневни линии или линии, които извършват превози през определени дни от седмицата.  

2.7.2 Водоснабдяване и канализация  

В общината централно водоснабдени са 38 населени места, а едно селище е частично, като 

делът на населението с достъп до услугата е около 82,3 (по данни на НСИ за 2010 г.). 

Останалите населени места се водоснабдяват от локални водоизточници, като през летните 

месеци се налага доставяне на вода с цистерни до тези населени места. Водопроводната 

мрежа в цялата община е силно остаряла и амортизирана, като 90% от водопроводите 

трябва да бъдат подменени.  

Канализационна мрежа е изградена само в общинския център, където липсва 

пречиствателно съоръжение за отпадни води. В останалите населени места се използват 

септични ями и попивни кладенци, което води до замърсяване на подземните води.  

В проектна готовност за реализация на канализационна мрежа са селата: Поточница, Горна 

кула, Подрумче и Едрино. Също така има готов проект за „Реконструкция на водопроводна 

мрежа, доизграждане на канализационна мрежа, довеждащ колектор до ПСОВ гр. 

Крумовград“. 

2.7.3 Електроснабдяване  

Всички населени места на територията на община Крумовград са електроснабдени, като 

електроснабдителната мрежа е сравнително добре изградена, но на места има проблеми с 
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качеството и сигурността на захранване. Електроснабдяването се извършва от “EVN 

България”.  

На територията на общината функционира ВЕЦ „Студен кладенец“. В последните години се 

наблюдава инвеститорски интерес изграждане на ветроенергийни и соларни паркове, като 

възможностите за използване на възобновяемите енергийни източници на територията на 

общината са сравнително по-големи. 

2.7.4  Съобщителна мрежа  

Община Крумовград се обслужва от регионалната телефонна мрежа с главна АТЦ 

Кърджали, възлова централа функционира в общинския център Крумовград, а крайните 

централи са 13.  

Трите национални оператора на мобилни услуги осигуряват покритие на територията на 

цялата общината, които също така предоставят възможност за използване на мобилен 

интернет. За тази цел на територията на общинския център са изградени три клетки на 

мобилните оператори. 

Изводи: 

 Транспортно-комуникационно система на общината има нужда от реконструкция и 

подмяна на настилката на съществуващата пътна мрежа; 

 За подобряване качеството на живот на територията на общината е необходима 

реконструкция и доизграждане на водопроводната и канализационната системи. 

2.8 Околна среда  

2.8.1 Състояние на въздуха 

Контролът на качеството на атмосферния въздух на територията на община Крумовград се 

извършва ежегодно от РИОСВ – Хасково. В най-близко разположената станция за 

мониторинг качеството на атмосферния въздух – АИС „Студен кладенец“, гр. Кърджали се 

наблюдават следните замърсители: ФПЧ10, серен диоксид, олово, кадмий, арсен и ПАВ. 

Поради липсата на данни от самата община и отдалечеността от станцията, трудно биха 

могли да се направят обобщени заключения по отношение качеството на атмосферния 

въздух в община Крумовград. 

По данни на РИОСВ – Хасково на територията на общината няма обекти – източници на 

вредни емисии, и съответно няма констатирани нарушения на нормите за Наредба № 16 от 

12 август 1999 г. В района липсват и обекти с издадени разрешителни за търговия с квоти 

за емисии от парникови газове, както и големи горивни инсталации, замърсяващи въздуха.  

С оглед преобладаващите ветрове и значителното разстояние до най-засегнатите въздушни 

басейни на територията на България възможността за пренос на замърсители се оценява 

като далечен пренос, и може да се приеме, че районът на общината не е засегнат от пренос 

на замърсители. 
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Няколко фактора могат да бъдат посочени като заплаха за увеличаване на замърсяването: 

увеличаване на автомобилния трафик, повишено потребление на отоплителни материали 

през зимния период, засилване развитието на животновъдството, развитие на златодобив 

в района на Крумовград. 

По данни на РИОСВ – Хасково, в периода 2010 – 2012 г. е налице значително намаляване 

на нивата на вредни емисии. В заключение се налага изводът, че качеството на 

атмосферния въздух на територията на община Крумовград е добро, главно поради липсата 

на големи замърсители. Съгласно приложимото законодателство не се изисква 

разработване на програма за подобряване качеството на атмосферния въздух. 

2.8.2 Състояние на водите 

На територията на община Крумовград е разположен пункт за оперативен мониторинг на 

реки – „р. Крумовица – преди устие“. В пункта се извършва физико-химичен мониторинг за 

определяне на екологично и химично състояние на повърхностните води. Съгласно данните 

от провеждания мониторинг екологичното състояние на река Крумовица е добро като през 

последните няколко години се наблюдава запазване на доброто състояние на реката. 

Данните от хидробиологичния мониторинг, от своя страна, също не показват съществени 

различия, като р. Крумовица и притоците ѝ са определени като пресъхващ тип реки със 

силно изразено лятно маловодие. При тях се приема, че състоянието е добро/много добро.  

В общината са въведени в експлоатация няколко малки пречиствателни станции за 

отпадъчни води (ПСОВ) – на с. Егрек, с. Студен кладенец и кв. Изгрев, гр. Крумовград. 

Липсата на ПСОВ за гр. Крумовград (без кв. Изгрев), вследствие на която отпадъчните 

битово-фекални води се вливат директно в р. Крумовица, е една от причините за високата 

концентрация на биогенни елементи. Освен това, обезлесените склонове способстват за 

формирането на интензивен склонов отток, който отнася използваните в селското 

стопанство торове и препарати в реките.  

Подземните води в района на община Крумовград се контролират от РИОСВ – Хасково и са 

обхванати от националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните 

води в няколко хидрогеоложки пункта. Мониторираните подземни водни тела са в добро 

химично състояние. 

На територията на общината са разположени язовирите „Сливарка“ 1 и „Сливарка“ 2, които 

се категоризират като потенциално опасни, но с основен изпускател в изправност. В 

рамките на общината е разположен и яз. „Студен кладенец“, като по данни на РИОСВ – 

Хасково, за него през 2012г. се констатира отклонение от нормите за добро състояние по 

показателите: фосфор общ, цинк и кадмий. От проведения мониторинг на химичното 

състояние на водите в пункта яз. „Студен кладенец“ – стена“ се констатират периодични 

отклонения от стандартите за качество на околната среда по показател кадмий, което 

определя и лошото химично състояние на водното тяло. Най-силно замърсен участък от 

язовира е опашната част, където се заустват непречистените води от канализацията на гр. 

Кърджали, както и промишлените води от ОЦК – Кърджали.  
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В общината няма сериозни промишлени замърсители на водите. Най-общо казано, с 

изключение на локалните замърсявания, констатирани при яз. „Студен кладенец“, водните 

ресурси в общината са в добро химично и биологично състояние, но следва да се обърне 

значително внимание на изграждането на ПСОВ. 

2.8.3 Защитени територии, защитени зони и биоразнообразие  

Екстензивните форми на стопанисване на горите и земите в общината, липсата на големи 

предприятия и развита промишленост, съчетани с хилядолетните традиции в ползването на 

местните природни ресурси, допринасят за сравнително добре запазените съобщества и 

популации на множество видове, които са от европейско и световно значение. В обхвата на 

територията на община Крумовград се намират части от следните защитени територии: 

Резерват: „Вълчи дол“ – той е единственият резерват със строг режим на охрана в Източните 

Родопи. Обявен е за опазване на единствената в страната естествена колония на белоглави 

лешояди, местообитания на редки и застрашени видове птици и характерна за района на 

Източните Родопи екосистема. Тук са и едни от популациите с най-висока плътност в 

страната на световно застрашените сухоземни костенурки от двата вида – шипоопашата и 

шипобедрена. На територията на резервата са установени 23 вида грабливи птици, от които 

21 са включени в Червената книга на България. Голямо е разнообразието на влечуги и 

земноводни (21 вида). Установени са 413 вида висши растения, от които 1 български и 6 

балкански ендемита. Един вид растение е застрашен от изчезване, а 14 вида са редки.  

Защитени местности: „Рибино“, „Орешари“, „Находище на Родопски лопен“, „Пещери в 

местността Моста“, „Момина скала“. В изброените защитени местности се опазват 

популации на редица защитени и застрашени от изчезване видове растения и животни, а 

също и характерни ландшафтни форми. 

Природни забележителности: „Находище на градински чай – р. Кесе дере“, „Находище на 

градински чай – м. Дайма“, „Буреще“, „Мандрата“, „Душан“, „Водопада“, „Пещери в 

местността Моста – 6 броя“, Джел, вековен орех и вековен кестен.  

Защитени зони по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) от мрежата „Натура 2000“: 

„Родопи – Източни“ – за опазване на природните местообитания и на дивите флора и фауна; 

„Студен кладенец“, „Крумовица”, „Мост Арда“ и „Бяла река“ – за опазване на дивите птици. 

Наличието на всички тези видове, местообитания и други природни забележителности дава 

много възможности за развитие, както и отговорности, свързани с ползването на земите и 

горите в община Крумовград и съобразяването на проектите за местно развитие с тях. В 

тази връзка, устойчивото управление на водите, горите и земеделието са сред най-важните 

фактори за дългосрочното опазване на биологичното разнообразие на територията на 

общината. 
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Фигура 4 Защитени територии и зони в община Крумовград 

2.8.4 Състояние на почвите и нарушени територии 

Съгласно Националната система за почвен мониторинг I ниво за община Крумовград са 

взети проби от пунктове в селата Гулия и Джанка. Резултатите от извършените анализи не 

показват превишения на максимално допустимите концентрации по изследваните 

показатели. Няма данни за замърсени от промишлени дейности земеделски земи.  

На територията на общината има един централизиран склад за съхранение на негодни и 

забранени за употреба продукти за растителна защита (Крумовград – 42 000 кг). За района 

на община Крумовград не са констатирани замърсявания на почвите с пестициди. 
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Друг сериозен проблем, свързан с почвите, е ерозията им, дължаща се основно на 

продължителните засушавания. Въпреки сериозността на проблема, към момента не са 

предприети мерки за преодоляването му.  

Като цяло на територията на общината не се наблюдава замърсяване на почвите и 

състоянието им се характеризира като добро. Няма данни за замърсявания или наличие на 

значителни проблеми, които да застрашават екологичното състояние на почвите. Причини 

за доброто им състояние са отсъствието на значителна промишлена дейност, както и на 

интензивна селскостопанска такава. При сегашната структура и принос на основните 

икономически дейности не се очаква негативно въздействие върху състоянието на почвите. 

2.8.5 Отпадъци – състояние и управление 

Основни проблеми при управлението на отпадъците в община Крумовград са както 

недостатъчните финансови средства, така и недостигът на конкретна информация за 

количествата генерирани отпадъци на територията на общината и техният състав, 

вследствие липсата на изградени измервателни съоръжения на общинското депо за твърди 

битови отпадъци (ТБО). Всичко това води до редица проблеми, свързани с организацията 

на сметосъбирането, сметоизвозването, оразмеряването на съоръженията и др. 

По-голямата част от населението на общината (около 14 000 жители) е обхваната в 

системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Въпреки това, липсата на 

организирано сметосъбиране и сметоизвозване в част от малките населени места води до 

образуването на голям брой нерегламетирани сметища на територията на общината. 

Производствените и строителните отпадъци се транспортират от притежателите им до 

общинското депо. Отпадъците от хуманната медицина се генерират в общинската болница 

МБАЛ „Живот +” ЕООД и се съхраняват временно в специализирано хранилище, като на 

база на сключен договор с лицензирана фирма се извозват периодично за изгаряне в 

Александровска болница в гр. София. 

Освен изброените проблеми, свързани с управлението на отпадъците на територията на 

община Крумовград, един от основните е забавянето на изпълнението на проекта за 

изграждане на „Регионален център за управление на отпадъците – Кърджали“. Площадката, 

на която се депонират отпадъците от общини Кирково, Джебел, Крумовград, Момчилград, 

Черноочене, Кърджали и Ардино не отговаря на изискванията на Наредба №8 от 2004 г. 

2.9 Значими инвестиционни проекти на територията на общината 

По-значими проекти, реализирани в община Крумовград, по данни на общинската 

администрация, в последните пет години са: 

2008 г.  

 Ремонт ОУ с. Аврен – 106 628 лв. 

 Преустройство сграда за столова към ОУ с. Токачка – 112 144 лв. 
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 Финансиране на проекти за енергийна ефективност  саниране на училищни сгради 

насочен към ОУ с. Гулийка – 144 293лв. 

 МП разклон Пашинци – Гривка – 172 774 лв. 

 МП мах. Лисичарка с. Полк. Желязово – 107 217 лв. 

 МП с. Красино – 173 989 лв. 

 Възстановяване на мост на път ІV-50353 над р. Крумовица при с. Бряговец – 571 281 

лв. 

 Укрепване действие бряг на р. Крумовица при с. Едрино – 706 488 лв.  

 Гл. колектори и канализация на кв. Изгрев, гр. Крумовград – 480 209 лв. 

 Кан. мрежа на ул. Беломорска, гр. Крумовград – 119 894 лв. 

 Кан. мрежа с МПСОВ с. Егрек – 989 507 лв. 

 Кан. мрежа с МПСОВ главен колектор І с. Егрек – 117 352 лв. 

 Кан. мрежа с. Вранско – Етап I – 802 742 лв. 

 Кан. мрежа с. Вранско – Етап II – 541 257 лв. 

 Кан. мрежа с. Полк. Желязово – 360 469 лв. 

 Водоснабдяване с. Сърнак – 283 421 лв. 

 Благоустрояване на улици  в кв. Изгрев, гр. Крумовград – 223 998 лв. 

 Реконструкция на улици в с. Полк. Желязово – 473 647 лв. 

2009 г. 

 Основен ремонт и енергоефективни мерки на ЦДГ „Искра” в с. Странжево – 136 847 

лв. 

 Обновяване, основен ремонт и оборудване на ОДЗ „М. Палузов”, гр. Крумовград – 

821 363 лв. 

 Асфалтиране на път КRZ 1220 Аврен – Девесилово – Егрек -189 720 лв. 

 Основен ремонт на читалищна сграда с. Странджево – 310 309 лв. 

 Полагане на минерал бетон за път KRZ 2230 – Храстово – Ручей – 115 773 лв. 

 Пристройка и престрояване на двуетажна масивна сграда за детска градина в с. 

Пелин – 621 339 лв. 

 Благоустрояване на улици Бор, Синчец, Иглика в кв. Изгрев, гр. Крумовград – 238 

008 лв. 

 Канализация с МПСОВ в с. Студен Кладенец – 641 280 лв. 

2010 г. 

 Асфалтиране на път KRZ 1220 Аврен – Девесилово – Егрек – 187 012 лв. 

 Асфалтиране на път KRZ 1213 Пашинци – Бук – Лъжичник – 171 879  лв. 

 Асфалтиране и благоустрояване на улици в с. Токачка – 121 282 лв. 

 Изграждане автогара в гр. Крумовград – 356 728 лв. 

2011 г. 

 Реконструкция, обновяване и доизграждане на градски парк гр. Крумовград – І етап 

– 931 721 лв. 
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 Водоснабдяване с. Пашинци – 127 889 лв. 

 Автогара гр. Крумовград – 340 993 лв. 

 Път KRZ 2246 Гривка – Раличево – 238 459 лв. 

2012 г. 

 Основен ремонт и енергоефективни мерки в ОУ с. Странджево – 132 128 лв. 

 Реконструкция и възстановяване на административна сграда в УПИ І кв. 27 по ПУП 

на гр. Крумовград – 359 295 лв. 

 Зелен център – Аврен – 705 431 лв. 

 Път KRZ 2244 Ковил – Багрилци – 373 100 лв. 

 Път KRZ 2246 Гривка – Гривяк – 150 598 лв. 

2013 г. 

 Реконструкция и възстановяване на административна сграда в УПИ І кв. 27 по ПУП 

на гр. Крумовград – 359 769 лв. 

 Път KRZ 2229 Едрино – Полк. Желязово – 191 060 лв. 

2014 г. 

 Енергийна ефективност на сградата на КСУ, СУО и ЦОП УПИ І кв. 32, гр. Крумовград 

– 351 594 лв. 

 Асфалтиране на път KRZ 1211 Кандилка – Г. Чинка – Рибино – 110 511 лв. 

 Асфалтиране на път KRZ 2235 Поточарка –  Ст. Чал – 113 921 лв. 

 Асфалтиране на път KRZ 2225 Луличка – 233 530 лв. 

 Реконструкция, доизграждане и Благоустрояване  градски парк зона „С” – 490 490 

лв. 

 Път KRZ 2229 Едрино – Полк. Желязово – 120 288 лв. 

2.10 Осигуреност на територията с устройствени планове  

Последните цялостни урбанистични разработки за община Крумовград и нейния център 

датират от 70-те и 80-те години на миналия век. Първият Общ градоустройствен план (ОГП) 

на гр. Крумовград е разработен в периода 1971–1977 г. С него се осигурява цялостно 

развитие на функционално-пространствената структура на града. 

През периода 1978–1979 г. се разработва Териториално-устройствен план (ТУП) на селищна 

система Крумовград. Това е първата и единствена разработка за територията на общината 

от устройствен характер, с която се изследват природните и антропогенни ресурси и се 

дефинира предимно екстензивното индустриално развитие в следващите години.  

През 1980 г. се разработва цялостен Застроителен и регулационен план (ЗРП), в който се 

детайлизират постановките на действащия и до днес ОГП на гр. Крумовград.  

През 1987 г. е одобрен ЗРП на централната част на Крумовград, който актуализира някои 

предишни идеи на ЗРП.  
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Фигура 5 Общ градоустройствен план на гр. Крумовград, 1977 г. 

Всички планове за територията на 

Крумовград от различно йерархично 

равнище са свързани с името на доц. арх. 

Веселин Дончев като ръководител на 

проектантските колективи. С неговото 

име е свързана и урбанистичната 

концепция за функционално-

пространствена структура, спечелила 

първо място в обявения от община 

Крумовград конкурс за военните терени в 

края на 2006 г. В разработката са спазени 

основните изисквания на плановото 

задание – новият ансамбъл да обогати 

градския център, да осигури добра 

пространствена връзка с градския 

площад, да има активно отношение към 

околния ландшафт и реката, да осигури 

добър транспортен достъп и като резултат 

от това, да придаде нов облик на града.  

 

Фигура 6 Застроителен и регулационен план на гр. Крумовград, 1980 г. 
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В резултат на този конкурс е изготвен ПУП – План за регулация и застрояване на бившия 

военен имот, който е последната по-голяма урбанистична разработка за структурна част на 

някое от населените места в общината. 

За по-голяма част от селата в общината има разработени регулационни планове, които са 

изготвени при други социално-икономически условия и са неприложими според 

изискванията на съвременната нормативна уредба за устройство на територията. 

3 Предизвикателства и насоки за развитие на общината 

3.1 Демографско развитие  

Точното определяне на перспективното демографско развитие е предпоставка и 

необходимо условие за правилното дефиниране и последващо решаване на устройствените 

задачи. 

Демографската прогноза за развитие на общината е необходимо да се развие в три 

варианта: песимистичен, реалистичен и оптимистичен. Тези хипотези могат да послужат за 

основа на различни вариантни решения за териториално развитие от страна на 

проектантския екип. Като основа за окончателния вариант на ОУПО е необходимо да бъде 

приета реалистичната хипотеза, въз основа на която да бъдат оразмерени елементите на 

отделните функционални системи. 

Основните предизвикателства пред демографското развитие на общината са: 

 тенденция за влошаване на възрастовата структура; 

 значително намаляване на населението и обезлюдяване на населени места; 

 ниско ниво на образованост на населението; 

 непредвидимост на механичното движение на населението. 

Тези предизвикателства имат отношение към пространственото развитие и по-конкретно 

при определяне необходимостта от увеличаване или намаляване на урбанизираната 

територия в общината. Затова е важно в рамките на проучванията на ОУПО да се 

прецизират демографските прогнози, както и да се набере допълнителна специализирана 

информация за нуждите на плана. 

За нуждите на ОУПО следва да се посочат следните фактори, имащи отношение към 

непосредствените перспективи в демографското развитие, респ. планирането и 

оразмеряването на функционалните системи: 

 очакван процес на ре-миграция – завръщане  на икономически мигранти от чужбина 

или от други части на България, като следствие от актуалните глобални икономически 

процеси или други; 

 урбанизацията на населението е в процес на затихване и установяване в 

константна величина. Като резултат от вече протеклия процес на урбанизация, е налице 

неравномерно териториално разпределение на населението; 

 прогнозата за заетостта на населението също е важен фактор за определяне на 

устройствените политики. В тази посока, детайлизирането на проучванията трябва да 

обхване перспективата за трудовата заетост по сектори и очакван брой работни места. 
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Разчетите трябва да се съобразят с очакваното ниво на безработица в перспектива – 4-5% 

и с повишеното образователно равнище на населението. 

3.2 Обитаване и жилищен сектор  

На база на направения подробен анализ на състоянието и териториалното разпределение 

на жилищния фонд на община Крумовград, основната задача на ОУПО е решаване на 

проблемите на тази функционална система чрез: 

 много точно определяне на реалните нужди от ново жилищно строителство и при 

необходимост, параметрите на бъдещото устройство на терени за обитаване; 

 пълна ревизия на усвоеността на жилищните територии и откриване на вътрешните 

териториални резерви за жилищно строителство; 

 много прецизна обосновка за нуждите от включване на нови територии в границите 

на града за жилищни нужди. 

За нуждите на обитаването е препоръчително да се работи със средна големина на едно 

семейство 2,5 души. 

3.3 Икономическо развитие   

На територията на община Крумовград следва да се предвиди преструктуриране и 

диверсифициране на икономиката, обновяване на съществуващите индустриални зони и 

стопански дворове, осигуряване на съвременни и благоприятни инфраструктурни и 

административни условия за реализация на инвестиционни намерения, които следва да 

намерят пространствено изражение и устройствени параметри в проекта за ОУПО. 

В сферата на енергийната ефективност на икономическите дейности, следва да се 

изследват възможностите за развитие на локални централи и съоръжения, използващи 

възобновяеми и/или алтернативни ресурси и внедряване на съвременни системи за 

ресурсна ефективност в съществуващите и новопредвидени територии с икономически 

функции. 

Икономическият профил на общината е предпоставка в проекта на ОУПО да се предвидят 

условия за защита на земеделските земи, развитие на селското стопанство, възстановяване 

и увеличаване на площите с трайни насаждения, възстановяване и развитие на 

съоръженията за поливно земеделие и осигуряване на инфраструктура за реализация на 

местната продукция.   

3.4 Обществено обслужване    

Новото законодателство и започналата реформа в социалната сфера водят до нови моменти 

в развитието на подсистемите на общественото обслужване и социалната инфраструктура. 

От изцяло нормативно подчинени, тяхното развитие в перспектива ще следва един модел 

на задължителност само по отношение на подсистеми образование, здравеопазване и 

частично култура и спорт т.е. тези елементи от системата, които са грижа на централната 

и местна власт. Другите подсистеми ще бъдат направлявани, но свободни по отношение на 

бъдещото им развитие. 
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По-конкретните и съществени изисквания, които подсистемите на общественото 

обслужване предявяват пред ОУПО, са: 

 Търговско обслужване - подсистемата следва изцяло пазарния модел, но трябва да 

се съобразява с определената с ОУПО йерархична структура и центрова система. Това 

означава, че в определените територии за обществено обслужване задължително ще се 

насочват обекти на общественото обслужване, а частната инициатива и търсенето ще 

определят конкретните местоположение и функции на обектите. Преобладаващата част от 

компаниите могат да решават своите проблеми и необходимост от нови терени на пазарен 

принцип; 

 Образование – изхождайки от състоянието на подсистемата и прогнозните 

демографски разчети, не се налага нужда от нови обекти. Съществен момент е в ОУПО да 

се предвидят механизми, с които определени обекти на образованието в отдалечени 

населени места да се запазят, за да бъдат спрени процесите на обезлюдяване в 

периферните на общината райони;   

 Здравеопазване – наличните условия за здравно обслужване на населението на 

община Крумовград като цяло са в неудовлетворително състояние, най-вече поради 

проблемите с болницата и необходимата цялостна реорганизация на услугите в сферата на 

здравеопазването и повишаване на качеството на предлаганите услуги;  

 Култура – за общината има изявена необходимост и предпоставки за развитие на 

нови обекти от тази подсистема – сграда, която да обедини и осигури по-голяма 

експозиционна площ на общинския исторически музей, развитие на изградената културна 

инфраструктура и развитие на потенциала на културните обекти в общината; 

 Спорт – с ОУПО трябва да се отредят места за нови открити и закрити спортни 

терени и съоръжения. Възможност за частично решаване на проблема е чрез осигуряване 

на достъп за спорт и игри в наличните открити терени на училищата; 

 Административно обслужване – подсистемата разполага с достатъчен сграден фонд 

и не е необходимо отреждане на нови терени за нейното развитие. 

 Туристическа инфраструктура – в проекта на ОУПО следва да се предвидят 

територии, дейности и мерки за развитие на туристическа дейност, за използване на 

природните ресурси, с които общината разполага, за обособяване на територии с потенциал 

за развитие на алтернативен туризъм, допълнителни туристически маршрути, 

веломаршрути, културни и исторически маршрути.  

3.5 Техническа инфраструктура 

Осигуреността на територията на общината с техническа инфраструктура показва значими 

пропуски. Една от най-важните задачи на ОУПО е да се осигурят условия за подобряване и 

развитие на елементите на техническата инфраструктура, за да бъдат постигнати 

заложените дългосрочни цели за развитие на общината.  

3.5.1 Комуникационно-транспортна система  

С ОУПО е необходимо да се определи йерархизацията на пътната мрежа на общината и 

бъдещите връзки с републиканската пътна мрежа от високо ниво. С проекта на ОУПО трябва 
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да се осигури цялостно оптимизиране на системата от комуникационни артерии с оглед 

осигуряване на благоприятни условия за функциониране на общината, целесъобразни 

връзки между отделните населени места и възможностите за бъдещо териториално 

разширяване. 

В ОУПО е необходимо да се анализира и прецени необходимостта от обходи на населените 

места в общината, като се има предвид транспортното натоварване и прогнозните 

автомобилни потоци. Особено важно е това за населените места, които се пресичат от 

републиканската пътна мрежа, като общинския център например. 

3.5.2 Водоснабдяване и канализация  

При планиране на бъдещото развитие на общината трябва да се вземат предвид насоките, 

дефинирани в Регионалния генерален план за „ВиК“ ООД – Кърджали. В него са предвидени 

краткосрочни (2014–2020 г.), средносрочни (2021–2028 г.) и дългосрочни (2029–2038 г.) 

периоди, в които са определени съответните мерки за развитие и инвестиции за 

реализирането им. Тези периоди съвпадат с прогнозното действие на ОУП, а именно 15–20 

г., което би позволило интегриране на политиките по отношение на развитие на 

инфраструктурата и осигуряване на реалистична прогноза за реализирането на заложените 

в плана цели.  

Планираните на територията на община Крумовград инвестиции във водопроводната 

система са следните:  

Краткосрочни инвестиции:  

 Рехабилитация на водопроводна мрежа и СВО (в трасето на предвидената за 

изграждане канализационна мрежа) - 5,8 км;  

 Рехабилитация на строителна част и оборудване на Хлораторно ПС „Крумовград 1“ 

- обеззаразяване с хлор газ, и Хлораторно и ПС І подем - обеззаразяване с натриев 

хипохлорит.  

Средносрочни инвестиции:  

 Рехабилитация на СОЗ и водоизточници - ШК 1 и ШК 2 при ПС „Крумовград“ и ПС 

„Ляв бряг“;  

 Реконструкция на външни довеждащи водопроводи - 4,0 км;  

 Рехабилитация на водопроводна мрежа и СВО (главни водопроводи, оформящи 

основната водоснабдителна система) – 4,7 км.  

Дългосрочни инвестиции: 

 Рехабилитация на водопроводна мрежа и СВО (второстепенна мрежа) – 13,9 км;  

 Рехабилитация на помпена станция „Крумовград“, ПС при ШК „Ляв Бряг“ и ПС при 

НР 350 м3.  

Инвестициите по отношение на населени места с население под 2000 жители са 

краткосрочни и са свързани с рехабилитация на строителна част и оборудване, както и 

електроснабдяване на Хлораторни към гравитачно захранени водоеми.  
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По отношение на канализационната мрежа предвидените инвестиции са следните:  

Краткосрочни инвестиции:  

 Изграждане на ПСОВ Крумовград (капацитет 7 321 ЕЖ). В агломерация Крумовград 

са включени селата Вранско (879 ЕЖ през 2038 г.) и Полковник Желязово (802 ЕЖ през 

2038 г.);  

 Изграждане на дюкер и на довеждащ колектор с дължина 0,50 км;  

 Доизграждане и реконструкция на главни колектори в гр. Крумовград с дължина 

4,54 км;  

 Доизграждане на канализационна мрежа в свързани селища: с. Вранско – 2,64 км, 

с. Полковник Желязово – 1,74 км;  

 Доизграждане и реконструкция на второстепенна канализационна мрежа в гр. 

Крумовград с дължина 4,21 км.  

Средносрочни инвестиции:  

 Реконструкция на главни колектори в гр. Крумовград с дължина 1,06 км;  

 Реконструкция на канализационна мрежа в гр. Крумовград с дължина 4,66 км.  

Дългосрочни инвестиции:  

 Доизграждане (завършване) на канализационна мрежа в гр. Крумовград с дължина 

2,11 км;  

 Доизграждане (завършване) на канализационна мрежа в свързани селища: с. 

Вранско – 0,66 км, с. Полковник Желязово – 0,70 км;  

 Реконструкция на главни колектори в гр. Крумовград с дължина 0,88 км;  

 Реконструкция на канализационна мрежа в гр. Крумовград с дължина 5,71 км.  

По отношение на развитието на канализационната мрежа в населени места с население под 

2000 жители предвидените инвестиции са:  

Краткосрочни инвестиции:  

 Проучване на канализационни зони на ниво ВиК Оператор. Тези проучвания ще 

определят най-добрите варианти измежду събирателна, малка събирателна или автономна 

канализация, както и вида на системата (смесена, разделна, комбинирана), съоръжения за 

пречистване на битови и/или дъждовни отпадъчни води за изследваните по-малки населени 

места.  

 Проучване на канализационни зони за населените места – мин. 50 ЕЖ. 

Средносрочни инвестиции:  

 Прилагане на заключенията и препоръките от проучванията на канализационните 

зони.  

Дългосрочни инвестиции:  

 Прилагане на заключенията и препоръките от проучванията на канализационните 

зони.  



 

 

53 

 

3.5.3 Електроснабдяване 

Електропреносната мрежа се нуждае от доизграждане, разширение и реконструкция. ОУПО 

ще определи недостига от мощности в мрежата от трансформаторни постове. Определящи 

в максималния товар на общината ще бъдат новопредвидени терени за производствено и 

жилищно строителство, за които трябва да бъдат определени допълнителните мощности, 

които при необходимост трябва да се изградят.  

В ОУП нужно да се изследват възможностите за прилагане на устройствени мерки за 

производство на енергия от възобновяеми енергийни източници. В община Крумовград са 

налице добри възможности за добив на слънчева и вятърна енергия, за което е необходимо 

да бъдат проучени територии, подходящи за този вид дейност, без да се нарушават 

естествени ландшафти и земеделски земи от висока категория. 

3.6 Околна среда 

В аспект управление на въздействието върху околната среда ОУПО трябва да реши следните 

задачи: 

 Да се определи дали има конфликтни ситуации на територията на общината от 

предвижданите устройствени дейности; 

 Да се разработи система от екологични ограничители на стопанската дейност в 

околоселищните територии; 

 Да се посочат екологично ориентирани направления за усъвършенстване на 

функционално-устройствената структура на града; 

 Да се предвидят терените, в които е необходимо да бъдат рекултивирани 

действащите до този момент сметища на територията на общината; 

 Необходимо е да се предвидят ландшатноустройствени мероприятия за хълма „Ада 

Тепе“. 

3.7 Зелена система  

Планът трябва да направи ревизия на съществуващата зелена система, да прецени нуждите 

от нови терени за озеленяване и да даде концепция за структура на единна зелена система. 

За формулирането на предложения за оптимизиране на зелената система на общината, 

съобразени с действащите в момента законови и подзаконови актове и нормативни 

документи, в ОУПО трябва да се предвидят територии:  

 за по-силно насищане на съществуващите паркови обекти с повече и по-

разнообразни рекреационни функции; 

 за създаване на нови паркове и зелени площи, предимно в жилищните квартали и 

производствените терени; 

 за оптимизиране на базата за спорт – за осигуряване на оптимални условия за 

развитието на масов спорт и на туризма, както и за хармонично развитие на децата и 

младежите, трябва да се извърши ремонт на училищните физкултурни салони и на игрищата 

и да се изградят нови там, където липсват. 
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В индустриалните зони на общината попадат терени с различна степен на замърсяване и 

други нарушения на ландшафта и това налага извършването на система от мероприятия за 

възстановяване на природната среда, като: 

 рекултивация на нарушени терени, обхващаща комплекс от инженернотехнически, 

мелиоративни, селскостопански, лесовъдски, ландшафтноустройствени и други дейности, 

изпълнението на които води до възстановяване на нарушените терени и връщането им в 

стопански оборот в съответствие с екологичните условия и ландшафта в района; 

 създаване на изолационни пояси и масиви от дървесно-храстова растителност 

покрай индустриални предприятия и оживени транспортни артерии с цел шумоизолация, 

намаляване на праховото замърсяване и естетизиране на ландшафтите. 

3.8 Ландшафт 

Бъдещите устройствени мероприятия в ОУП е необходимо да бъдат съобразени с  

устойчивостта на отделните видове ландшафт спрямо предвидените дейности и запазване 

на специфичните им характеристики.  

Необходимо е в аналитичната и прогнозната част на ОУП да се изследват уязвимите 

ландшафти и съответните устройствени дейности да бъдат съобразени с тези дадености, за 

да могат ценни територии да бъдат превантивно опазени от антропогенна дейност.  

При планиране на елементите на техническата инфраструктура трябва да се анализират 

внимателно вариантните решения и да бъдат взети предвид тези, които влияят най-малко 

върху специфичните естетически и  културни стойности на ландшафта.  

Всички устройствени намеси следва да бъдат съобразени с важни „ландшафтите коридори“,  

границите и пейзажите, които формират.  

При планирани ландшафтно-устройствени мероприятия е необходимо да се изследват 

прилежащите видове ландшафт и съответното интегриране на нарушените територии към 

тях. 

3.9 Културно наследство 

Община Крумовград има значителни дадености по отношение на културното наследство. 

Основна задача на ОУП е предвиждане на устройствени мерки и мероприятия, които да 

опазят, социализират и адаптират културните ценности към съвременните урбанистични и 

природни системи.   

ОУПО е необходимо да бъде разработен в съответствие с предвижданията на Националната 

концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. (НКПР) и да бъде оценено 

мястото на общината спрямо културните коридори в Югоизточна Европа. Определянето на 

културните напластявания на територията и взаимовръзките на регионално ниво са едни от 

най-съществените фактори за развитие на потенциала на територията в бъдеще. В проекта 

на ОУПО е необходимо да се изяснят регионалните връзки с обекти на културното 

наследство от национално и местно значение и да се предвидят регионални културни 

маршрути, които  пространствено да обвързват отделните обекти.  
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В проекта за ОУПО е нужно да се анализира потенциала на отделните територии, 

съчетаващи недвижими културни ценности и ландшафт с висока естетическа стойност, 

които имат потенциал да бъдат определени като културен ландшафт. 

В проекта на ОУПО Крумовград следва да се отразят регистрираните културни ценности, 

ансамбли и резервати и охранните им зони, да се формулират изисквания за тяхното 

опазване и развитие и да се предвиди изграждането на съпътстваща транспортна и 

туристическа инфраструктура. 

В Правилата и нормите за прилагане на плана могат да бъдат зададени по-специфични 

изисквания към плановете от по-ниски нива за опазване и социализация на недвижимите 

културни ценности. 

С цел популяризиране на културно-историческите ценности на територията на общината в 

проекта за ОУП трябва да се анализират възможностите за създаване на културно-

информационен център и интернет платформи за виртуални експозиции.  

Разширяването и осъвременяването на експозицията на районния музей са мерки, които 

трябва да бъдат заложени в бъдещия проект, с цел експониране на движимите културни 

ценности и развитие на формите на културно-опознавателния туризъм.  

При изработване на проекта за ОУПО Крумовград е необходимо да се съблюдават 

изискванията, представени в Приложение 2 - Методически указания и изисквания на 

НИНКН, критерии за оценка - за представяне на устройствените аспекти на опазване, 

експониране и социализация на културното наследство на територията на общините в 

плановите задания при изработване на планови и технически задания; и проекти за ОУП; 

ОУПО; /ПУП/. 

3.10 Насоки за териториално развитие  

Анализът на състоянието на селищната мрежа и на формиращите я населени места 

мотивират следните устройствени изисквания към ОУПО: 

 създаване на устройствени условия (в допълнение на тези, предвидени с режимите 

на усвояване и устройство на извънселищните територии) за постепенно преодоляване на 

диспропорциите в селищното развитие между общинския център и селата в общината; 

 стабилизиране на селищната мрежа на територията на общината, като се създават 

условия за реализиране на специфичните потенциали за развитие на всяко населено място 

– наличните ресурси за селскостопанско производство, традиционни и нови стопански 

дейности, наличието на обекти на материалното и нематериално културно наследство, 

природни забележителности, неизползван сграден фонд, свободни урегулирани поземлени 

имоти, както и възможностите за поемане на нетрадиционни функции – съвременни 

технологии за преработка на селскостопански суровини, туристическа инфраструктура и 

др.; 

 изграждане на адекватна на съвременните изисквания социална инфраструктура в 

голяма част от населените места на територията на общината; 
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 основен резерв за териториално развитие следва да се считат инфраструктурно 

осигурени терени, потребността от чиято първоначална функция е отпаднала (необходимо 

е детайлно проучване на статута и използването на дворовете на бившите ДЗС и ТКЗС, 

военни терени, производствени зони), както и прилежащи нискокатегорийни земеделски 

земи с теренни и геоложки характеристики, подходящи за застрояване и за 

инфраструктурно обезпечаване. При това трябва да се определят диференцирано терени 

за разширение на жилищните зони, за производствени и други стопански дейности, за 

обслужващи функции. В селата със значителен неизползван и остарял жилищен фонд може 

да се предложи и промяна на предназначението на части от жилищните им терени и сгради 

за нежилищни функции; 

 формулиране на принципни предложения за използване на свободен сграден фонд 

от нефункциониращи обществени сгради с цел смяна на тяхното предназначение и развитие 

на нови функции;      

 предвиждане, за всички населени места в общината, на доизграждане на 

елементите на инженерната инфраструктура, осигуряване на необходимите за развитието 

им количество и качество на водоснабдяване, канализация, електроснабдяване и др., 

благоустрояване и комунално обслужване, изпълнение на мероприятия, осигуряващи 

опазване на околната среда и намаляване на негативните въздействия, вкл. изграждане на 

пречиствателни съоръжения за питейните и отпадъчните води; 

 определяне на устройствен статут на местностите със земи по § 4 на ЗСПЗЗ. 

4 Методически подход при разработване на ОУП на община Крумовград 

ОУП се разработва в етапите анализ и прогноза, което предопределя различните 

методически подходи към двете части на плана.  

Предвидените в настоящето задание подходи формират основата, при която трябва да бъде 

разработван бъдещият план и могат да бъдат допълвани от проектантския екип.   

Основните методически подходи при разработване на аналитичната част могат да 

включват:  

 Преглед на документи (Content analysis); 

 Теренни проучвания; 

 SWOT анализ; 

 Сравнителен и причинно-следствен анализ; 

 Експертна оценка; 

 Обществени обсъждания, консултации и допитвания; 

 Изработване на картен материал чрез ГИС софтуер. 

Методите, които се използват при разработване на прогнозната част могат да бъдат:  

 Разработване на вариантни решения за развитие на територията на база на 

прогнозите за социално-икономическо и демографско развитие; 

 Синхронизиране със стратегически документи; 
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 Холистичен подход за адресиране на проблемите, предизвикателствата и 

възможностите за устойчиво развитие на териториите;  

 Координация между визията за развитие на общината, заложена в ОПР и 

устройствените дейности заложени в ОУПО; 

 Обществени обсъждания, консултации и допитвания; 

 Проучване на добри практики при планиране на периферни райони; 

 Критериален подход за избор на приоритетни проекти и приоритизиране на проектни 

предложения при създаване на програмата за реализация на ОУПО. 

Важна част от процеса на разработване на ОУП на община Крумовград е включване на 

заинтересованите страни и осигуряване на публичност в процеса на планиране и 

последващата реализация на плана. 

5 Изисквания за съдържанието, вида и начина на представяне на ОУПО 

Прогнозният срок на действие на ОУП на община Крумовград е 15-20 г.  

На основание чл. 126, ал. 4 на ЗУТ, ОУПО се изработва в две фази, както следва: 

 Първа фаза - Предварителен проект; 

 Втора фаза - Окончателен проект. 

Съдържанието на проучвателните работи по всяка фаза се определя от чл. 18 и чл. 19 на 

Наредба №8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. 

Изпълнителят на проекта следва стриктно да изпълнява тези нормативни изисквания за 

обхвата на проучвателните работи и по своя инициатива да включи допълнителни 

проучвания, имащи отношение към устройственото развитие и планиране на община 

Крумовград. 

Настоящото задание изисква изработването на ОУПО Крумовград да се осъществи в 

съответствие с разпоредбите на чл. 125 и чл. 126 от Закона за устройство на територията 

(Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001 г. посл. изм. и доп. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014 г.), както и 

чл. 16, ал.1, чл. 17, чл. 18 и чл.19 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на 

устройствените схеми и планове (Обн., ДВ, бр. 57 от 2001 г.; изм., бр. 68 от 2004 г., бр. 51 

от 2005 г. и бр. 66 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2014 г.). 

В този смисъл с ОУПО Крумовград да се определят: 

 общата структура на територията - предмет на плана, и преобладаващото 

предназначение на съставните и структурните ѝ части; местоположението и границите на 

урбанизираните територии, земеделските територии; горските територии, защитените 

територии, нарушените територии за възстановяване и териториите със специално, с друго 

или със смесено предназначение; 

 режимът на тяхното устройство, който включва най-общи цели, мерки и изисквания 

за тяхното опазване, използване, изграждане и развитие; 
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 разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на 

територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с 

инфраструктурни мрежи, вкл. съоръжения и обекти от национално значение; 

 териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и 

необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита; 

 териториите за активно прилагане на ландшафтно-устройствени мероприятия и 

естетическо оформяне, в т.ч. териториите за превантивна устройствена защита съгласно 

чл. 10, ал. 3 от ЗУТ; 

 територии за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, и 

прилежащи към тях забранени и сервитутни зони. 

Заданието изисква текстовите материали на Предварителния проект в частта им с анализ 

на съществуващото положение (диагноза) и прогноза за бъдещо развитие да бъдат 

структурирани съгласно разделите на чл. 18, ал. 2 от Наредба №8. Обяснителната записка 

съдържа аналитични проучвания, допълващи съответните такива от Заданието; изяснява и 

обосновава проектното предложение, и определя правила и нормативи за прилагане на 

ОУПО, които включват условията, при които може да се изменя планът, задължителните 

изисквания към подробните устройствени планове (ПУП), допустимите натоварвания на 

териториите и др. 

Графичните материали на проекта за ОУПО следва да се изработят в следните мащаби, 

обем и съдържание: 

 М 1:5 000 за териториите в новите строителни граници на административния 

център на общината; 

 М 1:25 000 за територията в границите на общината;  

 М 1:50 000 за регионалните проучвания на зоната на активно влияние. 

Плановото задание изисква основните графични материали на предварителния проект да 

съдържат: 

 Общ устройствен план на община Крумовград в М 1:25 000, който отразява 

бъдещото развитие и устройството на териториите; 

 Схема в М 1:5 000 за устройство на териториите в новите строителни граници на 

административния център на общината; 

 Схема в М 1:50 000 за регионалните проучвания на зоната на активно влияние; 

 Схема на комуникационно-транспортната система; 

 Схеми на инженерната инфраструктура (водоснабдяване, канализация, 

електроснабдяване и др.); 

 План-схема за опазване и устойчиво развитие на обектите на недвижимото 

културно наследство; 

 Специализирана схема на екологичното състояние и въздействието върху околната 

среда. 

Окончателният проект на ОУПО Крумовград следва да се изготви въз основа на 

Предварителния, с отразени корекции и допълнения съобразно становищата на 



 

 

59 

 

заинтересуваните централни и териториални администрации, контролните органи, 

решенията на експертните съвети и обществените обсъждания. 

Екологичната оценка е част от ОУПО, като обхватът и съдържанието на екологичната 

оценка се определят по реда и при условията на Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). 

Времеви график  

Времевият график за изработване на ОУПО Крумовград е сумарен от сроковете за проучване 

и проектиране, съгласуване, обществено обсъждане и приемане/одобряване. 

Етапите и сроковете за тяхното разработване са съответно: 

1. Етап 1. Проучвателни работи и Предварителен проект – до 8 месеца от подписване 

на договора за изпълнение; 

2. Етап 2. Изготвяне на Окончателен проект – до 4 месеца от приключване на 

Предварителния проект; 

3. Етап 3. Изготвяне на Правила и нормативи за приложение на плана и Програма за 

реализация на ОУПО – до 3 месеца след приключване на Етап 2; 

4. Етап 4. Изготвяне на ЕО и ОС съгласно ЗООС и ЗБР – започва след изготвяне на 

Предварителния проект и приключва преди одобряване на Окончателния проект. 

В сроковете не се включват сроковете за предоставяне на информация по чл. 115 и чл. 116 

от ЗУТ, както и тези за съгласуване, приемане, обществено обсъждане и одобряване на 

съответните етапи. 

Изисквания към финалните документи (текстови и графични) на ОУПО 

Финалните документи на ОУПО Крумовград съдържат всички резултати от етапите по 

изработването му. По отношение на обема и съдържанието, те трябва да съответстват на 

изискванията на чл. 18 и чл. 19 от Наредба №8 на МРРБ, както и да кореспондират на 

възприетата в устройствената практика по изработване на ОУПО технологична 

последователност. 

В съответствие с възприетите етапи, съобразно изискванията на нормативната уредба по 

устройствено планиране, финалните документи от първата фаза на проучванията 

(Предварителен проект на ОУПО) включват обяснителна записка (текстови материали) и 

проект за ОУПО Крумовград в М 1:25 000.  

Обяснителната записка съдържа в себе си както подробните аналитични проучвания 

(допълващи съответните аналитични проучвания в Заданието), така и проучванията за 

перспективното развитие на територията и обосновките по устройствените решения. За 

представените в текстовата част данни задължително се изисква посочване на източника 

на информация. 
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Проектът за ОУПО Крумовград като основен финален графичен документ е в М 1:25 000. 

Обемът и съдържанието му, както и степента на подробност се определят съгласно 

изискванията на Наредба №8 на МРРБ и възможностите, които дава възприетият мащаб. 

Основният графичен чертеж на проекта се придружава от набор от специализирани схеми 

в подходящ мащаб в зависимост от техния характер. Такива са схема в М 1:5 000 за 

устройство на териториите в новите строителни граници на административния център на 

общината, схема в М 1:50 000 за регионалните проучвания на зоната на активно влияние, 

специализираните схеми, съдържащи устройствени решения за системите на транспортната 

и инженерната инфраструктури, недвижимото културното наследство, екологичното 

състояние и въздействието върху околната среда и др.  

Финални документи по първата фаза са още „Баланс на територията” (опорен и проектен) 

съгласно изискванията на Наредба № 8 и „Правила и нормативи за прилагане на Общия 

устройствен план на Община Крумовград”.   

Финалните документи по втората фаза на работата по изработване на ОУПО Крумовград 

(Окончателен проект) съдържат текстовите и графичните материали на Предварителния 

проект, коригирани и допълнени съобразно решенията на експертните съвети, проведените 

обществени обсъждания и становищата на заинтересуваните централни и териториални 

администрации. Като допълнителен текстови материал към финалните документи на ОУПО 

Крумовград се изработва доклад за изпълнение на препоръките. 

Друг важен финален документ на ОУПО Крумовград е „Програмата  за реализация на ОУПО”. 

Основен  раздел на тази програма е частта за спешни действия в първите 5-7 години от 

приемането (утвърждаването) на ОУПО и кореспондират с другите стратегически документи 

за развитие на общината, като Общинския план за развитие и Интегрирания план за градско 

възстановяване и развитие на град Крумовград. В този раздел се залага система от 

устройствени действия и мерки, обосноваващи необходимостта от изработване на поредица 

от подробни устройствени планове и инвестиционни проекти. Програмата за реализация на 

ОУПО също подлежи на обсъждания и на съгласувателни процедури и се утвърждава от 

Кмета на Община Крумовград. Те протичат паралелно с процедурите по обсъжданията на 

ОУПО. 

6 Изготвяне на ЕО и ОС на ОУП на община Крумовград  

Съобразно изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за 

биологичното разнообразие (ЗБР), при разработването на Общия устройствен план на 

община Крумовград следва да бъдат проведени процедури по Екологична оценка, както и 

по Оценка на съвместимостта на плана с предмета и целите на опазване на мрежата на 

НАТУРА 2000.  

Екологичната оценка (ЕО) на планове и програми е превантивен инструмент за оценяване 

на евентуалните значителни въздействия върху околната среда в резултат от прилагането 

на планове и програми от национално, регионално и местно равнище, които са в процес на 

изготвяне. При извършването на екологична оценка се вземат предвид целите, 

териториалният обхват и степента на подробност на плановете/програмите, така че да се 
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идентифицират, опишат и оценят по подходящ начин възможните въздействия от 

прилагането на инвестиционните предложения, които тези планове и програми включват.  

Оценката на съвместимостта на плана/програмата с предмета и целите на опазване на 

мрежата на НАТУРА 2000, от своя страна, цели да се гарантира, че реализацията на 

предвидените инвестиционни предложения е допустима  спрямо режима на дейностите в 

защитената зона, определен със заповед, както и че няма да има значителни и 

неблагоприятни въздействия върху конкретните обекти – предмет на защита и целостта на 

зоната. 

Процедурите се извършват при спазване нормативните изисквания, заложени в Наредбата 

за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата 

за ЕО) и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).  

Изготвя се схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересованите 

органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от ОУП. Съгласно 

нормативните изисквания, схемата следва да включва консултации в процеса на изготвяне 

на ЕО и обществено обсъждане на ОУП, включително и на ЕО към него. Резултатите от 

консултациите се отразяват в доклада за ЕО. 

За извършването на преценка за необходимостта от ОС се изготвя уведомление по чл. 10, 

ал. 1 от Наредбата за ОС, към което се представят изискуемите приложения във формат, 

позволяващ определяне местоположението на предвижданията на плана спрямо 

защитените зони от мрежата Натура 2000. Уведомлението се представя за съгласуване и 

одобрение от община Крумовград. То подлежи на разглеждане в РИОСВ – Хасково, след 

което директорът на инспекцията издава решение с преценка дали да бъде извършена ОС.  

Преди започване на консултациите, в случай че компетентният орган е изискал изготвянето 

и на доклад за ОС, се изготвя приложението по чл. 34, ал. 1 от Наредбата за ОС, което се 

прилага към ЕО и е неразделна част от същата. 

Докладът за ЕО следва да съдържа минимум информацията по чл. 86, ал. З от ЗООС, 

съобразно със степента на детайлност на изработения проект на ОУП на община 

Крумовград. Представя се анализ на вероятните значителни въздействия върху околната 

среда, както и на очаквани положителни и отрицателни последици от предвижданията по 

плана. Представя се оценка на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за 

човешкото здраве, съобразно обхвата на оценката, определен след консултации с 

компетентния орган (Регионална здравна инспекция – Кърджали). Изготвя се анализ на 

евентуалното развитие на компонентите и факторите на околната среда без прилагането 

на плана. На тази база се предлагат при необходимост мотивирани мерки за 

предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните 

последствия от прилагането на ОУП на община Крумовград върху околната среда. Следва 

да се предложат и мерки за наблюдение и контрол на въздействията върху околната среда 

при прилагането на плана, както и индикатори за оценка. 
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При извършване на ЕО следва да бъдат използвани методите, посочени в „Ръководство за 

екологична оценка на планове и програми в България", София, 2002 г. Необходимо е да се 

изпълнят всички указания от компетентния орган РИОСВ – Хасково по реда и условията на 

Наредба за ЕО и Наредба за ОС – предоставяне на допълнителна информация и уточнения, 

коригиране на предоставените данни и т.н. 

Процедурата по Екологична оценка (ЕО) е следната: 

 Участие при разработването на схемата и провеждането на консултации с 

обществеността, заинтересовани органи и трети лица, които има вероятност да 

бъдат засегнати от плана; 

 Изготвяне на Доклад за Екологична оценка. Изготвяне на доклад за Оценка на 

съвместимост – при изискване от компетентния орган; 

 Участие в организирането и провеждането на обществено обсъждане на Доклада 

за ЕО. Провеждане на консултации с обществеността, заинтересовани органи и трети лица, 

които има вероятност да бъдат засегнати от плана или програмата; обществено обсъждане 

на ОУП. 

 Отразяване на резултатите от консултациите в доклада за ЕО; 

 Определяне на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на плана или 

програмата; 

 Издаване на становище по ЕО; 

 Наблюдение и контрол при прилагането на плана или програмата. 

7 Източници на информация  

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

доп. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014 г.) 

2. Закон за културното наследство (Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009 г., посл. изм. и доп. 

ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012 г.) 

3. Закон за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002 г., посл. 

изм. и доп. ДВ. бр.22 от 11 Март 2014 г.) 

4. Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии 

и устройствени зони (Обн., ДВ, бр. 3 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2005 г.; Решение 

№ 653 на ВАС от 2005 г. – бр. 11 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2005 г.; Решение 

№ 7028 на ВАС от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г.; изм., бр. 41 от 2008 г., бр. 76 от 2012 

г. и бр. 21 от 2013 г.) 

5. Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (Обн., 

ДВ, бр. 57 от 2001 г.; изм., бр. 68 от 2004 г., бр. 51 от 2005 г. и бр. 66 от 2008 г.; изм. 

и доп., бр. 22 от 2014 г.) 

6. Министерство на земеделието и храните 

7. Министерство на околната среда и водите 

8. Национален статистически институт  
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9. Агенция по геодезия, картография и кадастър 

10. Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г. 

11. Областна стратегия за развитие на област Кърджали за периода 2014–2020 г. 

12. Регионален генерален план за „ВиК“ ООД – Кърджали, Проект 

13. Общински план за развитие на община Крумовград за периода 2014–2020 г.  

14. Програма за опазване на околната среда на община Крумовград, 2009 г.  

15. Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2011–2015 г. 

16. Община Крумовград 
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8 Приложение 1 - Списък на недвижимите културни ценности на територията 

на община Крумовград 

К
р
у
м

о
в
гр

а
д
 

№ 

 

 

ОБЕКТ 

/собственост, адрес, 

локализация/ 

кадастрални данни деклар. с: обявен с: 

ДВ/НСОПК 

Отписан с: вид кате- 

гория кв. п-л пл.№ 

1. Праисторическо 

селище в центъра на 

града 

    ДВ бр.65/ 

1994 г. 

 археоло

гически 

местно 

 

2. Участък от 

крепостна стена, в  

центъра на града до 

джамията 

    „  „ „ 

3. Средновековна 

църква в центъра на 

града, до джамията 

    „  „ „ 

4. Тракийско селище, 

м.”Гяур харман” – 

1,3 км. на изток от 

центъра града 

    „  „ „ 

5. Църква „Св.Иван 

Рилски” 

 

 

 

30 IV 322 писмо 

№ 5434 от 16.05.02 

г. 

  архитек

турно- 

строите

лен и 

художес

твен 

Местно 

/предв. 

кат./ 

6. Джамия /Сейтляр 

Джамиси/ 

 

20 IV 260 „   архитек

турно- 

строите

лен 

„ 

7. 

 

Тютюнев склад 

 

20 

 

V 

 

249 

 

писмо 

№ 5434 от 16.05.02 

г. 

 

  архитек

турно- 

строите

лен 

местно 

/предв. 

кат./ 

 

8. 

 

Тютюнев склад с 

двор 

 

 

20 

 

V 

 

829 

 

„ 

 

  „ 

 

„ 

 

9. Сградата на 

Историческия музей 

 

20 II 

 

 

269 

 

 

писмо 

№ 630 от 

24.02.82 г. 

  „ „ 
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10. Жилищна сграда 

 

20 III 238 „ 

 

  „ Ансам-

блово 

знач. 

/предв. 

кат./ 

11. Жилищна сграда 

 

20 III 239 „   „ „ 

12. Жилищна сграда 

 

20 III 240 „   „ „ 

13. Жилищна сграда 20 III 244 „   „ „ 

14. Жилищна сграда 20 III 245 „   „ „ 

15. Жилищна сграда 20 III 246 „   „ „ 

16. Жилищна сграда 20 III 247 „   „ „ 

17. Жилищна сграда 20 III 248 „   „ „ 

18. Групов паметник на 

културата 

„Историческа зона – 

гр.Крумовград” с 

териториален 

обхват: имоти с 

пл.№№ 237, 238, 

239, 240, 241, 242, 

243, 244, 

245, 246, 247, 248, 

249, 251, 259, 260, 

829, 830. 

20   писмо 

№ 5434 

от 16.05.02г. 

    

19. Групов паметник на 

културата „Ансамбъл 

ул.Съединение” с 

териториален 

обхват: имоти с 

пл.№№ 238, 239, 

240, 241, 242, 243, 

244, 245, 246, 247 и 

248. 

20   писмо 

№ 5434 

от 16.05.02г. 

    

м
а
х
. 
В
е
й
к
а
 

1. Къща на Мустафа 

Ферезов Хибризов 

 

   Писмо        № 547 

от 

07.03.1983 г. 

  Арх.-

стр. 

 

 

 

2. Къща на Емин 

Османов Измаилов 

   „   „  

с.
 А

в
р
е
н
 

1. Къща на Минчо 

Миленкейски 

   Писмо 

№ 630 от 

  Арх.-

стр. 
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 24.02.1982г.  

2. Къща на Михаил 

Узунов 

 

 

   „   „  

3. Къща на Николай 

Севделинов 

 

 

   „   „  

4. Къща на Делчо 

Мавров 

 

   „   „  

5. 

 

 

 

 

 

 

Църква „Св.Пр.Илия” 

 

 

 

 

 

 

   Писмо       № 6160  

от 

2.12.1986 г. 

Писмо       № 8101 

от 

10.03.2003 г. 

 

  Худ. 

 

 

арх.- 

худ. 

 

 

 

 

 

Местно 

/пр.к./ 

 

 

6. 

 

 

Училище в двора на 

ц-ва „Св.Пр.Илия” 

 

   Писмо       № 6160 

от 

2.12.1986 г. 

Писмо 

№ 8101 от 

10.03.2003 г. 

 

   

Худ. 

 

 

арх.-

худ. 

 

 

 

 

Местно 

/пр.к./ 

7. Комплекс „Църква 

Пр.Илия” и училище” 

   Писмо 

№ 8101 от 

10.03.2003 г. 

 

   Групов 

ПК 

Пр.к.”м.” 

 

с.
 Б

а
гр

и
л
ц
и
, 
м

а
х
. 

С
те

гл
е
в
о
 

1. 

 

 

Къща на Ахмед 

Мустафов Юмеров 

 

   Писмо        № 547  

от 

07.03.1983 г. 

  Арх.-

стр. 

 

 

 

2. Къща на Юсуф 

Халилов Ибрямов 

   „   „  
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3. Къща на Мустафа 

Якулов Мустафов 

 

   „   „  

4. Къща на Мустафа 

Османов Дервишев 

 

   „   „  

5. Къща на Шабан 

Алиев Рамаданов 

 

   „   „  

6. Къща на Реджеб 

Измаилов Реджебов 

 

   „   „  

7. 

 

Къща на Емин 

Ахмедов 

Халилов 

 

   Писмо 

№ 547 от 

07.03.1983 г. 

  Арх.- 

Стр. 

 

8. Къща на Али 

Халилов 

Хаджиюсеинов 

 

   „   „  

9. Къща на Мехмед 

Османов Караминев 

 

   „   „  

10. Къща на Ахмед 

Османов Караминев 

   „   „  

11. Къща на Мехмед 

Ибрямов 

Халиосманов 

   „   „  

12. Къща на Шакир 

Мехмедов 

Мъсарлиев 

 

   „   „  

13. Къща на Али 

Мустафов 

Мъсарлиев 

   „   „  

14.  Къща на Халил 

Мехмедов Кушчиев 

 

   „ 

 

  „ 
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15.  

Къща на Ибрям 

Ибрямов Реджебов 

    

 

Писмо 

№ 547 от 

07.03.1983 г. 

   

 

Арх.-

стр. 

 

16. Къща на Шабан 

Реджебов Хаджев 

 

   „   „  

17. Къща на Осман 

Мехмедов 

Мехмедов 

 

   „   „  

18. Къща на Разван 

Османов Мустафов 

 

   „   „  

20. Къща на Мустафа 

Хасанов Шабанов 

 

   „   „  

21. Къща на Осман 

Ахмедов 

Мъсарлиев 

   „   „  

с.
 Д

е
в
е
си

л
о
в
о
 

1. Къща на Хасан 

Хасанов Алиев 

 

   Писмо        № 630 

от 

24.02.1982 г. 

  Арх.-

стр. 

 

 

 

2. Къща на Халил 

Измаилов Ибрямов 

   „   „  

3. Къща на Младен  

Асенов Кузаманов 

   „   „  

4. Къща на Асен Асенов 

Узунов 

 

   „   „  

5. Къща на Митко 

Алинов Танчев 

   „   „  

6. Къща на Радко 

Асенов Бекяров 

   „   „  

7. 

 

Къща на Лило 

Емилов Хандев 

   „ 

 

  „ 
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8. Къща на Огнян 

Ивеков Шинков 

   „ 

 

  „  
с.

 Д
ж

а
н
к
а
 

1. Тракийско култово 

място – 

М.”Тапеджур Тепе”-

0,75км. Южно от 

кметството 

    ДВ бр.65/ 

1994 г. 

 Археол. 

 

местно 

 

2. Тракийска, антична 

и късноантична 

крепост – 

М.”Таш аул”- 1,6 

км.ЗЮЗ от 

кметството 

    „  „ „ 

3. Тракийско селище – 

м.”Казан” – 1.5 км. 

СИ от кметството 

    „  „ „ 

4. Скални ниши - 

м.”Казан”- 1,3 км. СИ 

от кметството 

    „  „ „ 

5. Скална гробница – 

0,2 км. СЗ от уч-щето 

    „  „ „ 

6. 

 

Скална винарна 

/шарапана/ - 0,2 км. 

СЗ от училището 

    „ 

 

 „ 

 

„ 

 

7. 

 

Скална винарна 

/шарапана/ - 

м.”Баалък арасъ” – 

0,1 км Южно от 

кметството 

    „  „ „ 

8. Скални ниши - 

м.”Ятак Кая” – 2,5 

км. от кметството 

    „  „ „ 

с.
 Е

гр
е
к 

1. Къща на Атанас 

Иванов Аргиров 

   Писмо 

№ 630 от 

24.02.1982 г. 

  Арх.- 

стр. 

 

 

 

2. Къща на Николай 

Младенов Пашов 

   „   „  

3. Къща на Цветан 

Ивков Коруев 

   „   „  

4. Къща на Ангел 

Христов Пирсанов 

   „   „  
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5. Къща на Асен 

Михайлов 

Джамбазов 

   „   „  

6. Мост на Егрежка 

река /долната 

махала/ 

   „   „  

7. Воденица /горната 

могила/ 

   „   „ 

 

 

8. Воденица /средната 

махала/ 

   „   „  

9. Две  воденици 

/долната махала/ 

    

 

    

с.
 Г

о
л
я
м

а
 

Ч
и
н
к
а
 

1. Средновековна 

църква, в двора на 

училището 

    ДВ бр.65/ 

1994 г. 

 Археол. местно 

 

с.
 Г

о
р
н
а
 

К
у
л
а
 

1. Некропол - „Бююк 

ин”/Кариерата/ - 0,6 

км. ЮЮЗ от 

кметството 

    ДВ бр.65/ 

1994 г. 

 Археол. местно 

 

с.
 Г

у
л
и
й
к
а
, 
м

а
х
. 
М

е
ст

а
н
гл

а
р
 

1. Къща на Методи 

Минчев Възгечев 

 

   Писмо        № 547 

от 

07.03.1983 г. 

  Арх.-

стр. 

 

 

 

2. Къща на Райчо 

Асенов Кърталов 

 

   „   „  

3. Къща на Асан 

Юсуфов Ибрямов 

 

   „   „  

с.
 К

о
в
и
л
 

1. Праисторическо, 

тракийско и антично 

селище – м.”Асар” – 

1,3 км. ССЗ от 

кметството 

 

    ДВ бр.65/ 

1994 г. 

 Археол. 

 

местно 

 

2. Тракийско култово 

място м.”Ак кая”- 1,8 

км. ЗЮЗ от 

кметството 

 

    „  „ „ 
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3. Некропол от скални 

гробове, м. ”Ак кая”, 

1,8 км. ЗЮЗ от 

кметството 

    „  „ „ 
с.

 Л
у
л
и
ч
к
а
 

1. Скални ниши – 1,8 

км. ЮИ от селото 

 

 

    ДВ бр.65/ 

1994 г. 

 Археол. 

 

местно 

 

2. Средновековна 

сграда – 

м.”Доринлик” – 0,8 

км. Източно  от 

училището 

    „  „ „ 

с.
 М

о
р
я
н
ц
и
 

1. Скални ниши – 

м.”Къс кая” – 0,3 км. 

ЮЗ от мах.”Речна” 

 

 

    ДВ бр.65/ 

1994 г. 

 Археол. 

 

местно 

 

 

2. Средновековна 

крепост – м.”Асара” 

– 0,5 км. Западно от 

мах.”Черен 

кладенец” 

 

    „  „ „ 

с.
 О

р
е
ш

а
р
и
 

1. Скални ниши – в 

скалите срещу моста 

на р.Арда – 2,3 км. 

ССЗ от селото 

 

 

    ДВ бр.65/ 

1994 г. 

 Археол. 

 

местно 

 

2. Късноантична 

крепост – 

м.”Каябаши” – 2 км. 

СЗ от селото 

 

    „  „ „ 

3. Средновековна 

скална обител, 

т.нар.”Дупка на поп 

Мартин” – 2,4 км. 

ССЗ от селото 

 

 

    „  „ Нац. 
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с.
 О

в
ч
а
р
и
 

1. Средновековен 

некропол – м.”Юк” – 

0,05 км. ЮЗ от 

мах.”Битово” 

    ДВ бр.65/ 

1994 г. 

 археол. местно 

2. Средновековно 

селище – м.”Кара 

козлар” – 1,9 км. 

Южно от кметството 

 

    ДВ бр.65/ 

1994 г. 

 археол. местно 

3. Тракийско 

светилище, м.”Ада 

тепе”, 0,6 км.Ю от 

хижа „Свежест” 

 

 

Отново е обявен 

като: Рудник за 

добив на злато от 

късната бронзова 

епоха 

    ДВ бр.65/ 

1994 г. 

Отново е 

обявен – 

Заповед № 

РД9Р-

0001/18.01.

2011 г. на 

МК 

/пр.№ 7 от 

13.09.2010 

г./ - граници 

и режими – 

Пр. на ЕС 

№20 от 

03.11.2010 

г. 

Заповед на 

МК 

№ РД 09-

184 от 

12.05.2006г. 

/протокол 

на 

НСОПК от 

7.04.2006 г./ 

археол. местно 

 

 

 

 

национа

лно 

с.
 П

е
л
и
н
 

1. Средновековна 

крепост – м.”Голям 

Дженеве”- 1,2 км. 

ССИ от селото 

 

    ДВ бр.65/ 

1994 г. 

 Археол. 

 

местно 

 

с.
 П

о
то

ч
н
и
ц
а
 

1. Тракийска селище – 

м.„Капаклъ”/Кариер

ата/ - 0,5 км. 

Източно от 

кметството 

 

 

    ДВ бр.65/ 

1994 г. 

 Археол. 

 

местно 

 

 

2. Скална гробница – 

м.Капаклъ”/Кариера

та/ - 0,5 км. Източно  

от кметството 

 

 

    „  „ „ 
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3. Скална гробница – 

м.Капаклъ”/Кариера

та/ - 0,5 км. Източно  

от кметството 

 

 

    „  „ „ 

4. Средновековно 

селище и некропол – 

м.”Лозята” и м. 

„Айвалъ мезарлъ” – 

1,9 км. ЮЮЗ от 

селото 

 

 

    „  „ „ 

с.
 Р

и
б
и
н
о
 

1. Средновековен 

некропол – 

м.”Асара” – 0,5 км. 

СЗ от училището 

 

    ДВ бр.65/ 

1994 г. 

 Археол. 

 

местно 

 

 

с.
 Р

о
га

ч
 

1. Къща на Осман 

Алиев Мехмедов 

 

   Писмо № 547 от 

07.03.1983 г. 

  Арх.- 

стр. 

 

 

 

2. Къща на Мустафа 

Мехмедов Юсеинов – 

мах. „Пиявица” 

 

   „   „  

3. Скална гробница – 

0,1 км. Ю от 

мах.”Кирик” 

 

 

    ДВ бр.65/ 

1994 г. 

 Археол. Нац. 

4. Средновековна 

крепост – м.”Асар” – 

0,4 км. СИ от 

мах.”Тепково” 

    „  „ местно 

с.
 С

а
м

о
в
и
л
а
 

1. Обитавана пещера – 

0,3 км. Южно от 

мах.”Калоника” 

 

 

    ДВ бр.65/ 

1994 г. 

 Археол. 

 

местно 
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с.
 С

л
а
д
к
о
д
у
м

 
1. Средновековна 

крепост –  м. „Голям 

Асар” – 1,5 км. 

Източно от 

кметството 

 

 

    ДВ бр.65/ 

1994 г. 

 археол. 

 

местно 

 

с.
 С

п
а
н
ч
е
в
о
 

1. Къща на Измаил 

Даудов 

Даудов 

 

   Писмо        № 547 

от 

07.03.1983 г. 

  Арх.- 

стр. 

 

 

 

2. Къща на Мустафа 

Руфадов Мехмедов 

 

 

   „   „  

3. Къща на Мехмед 

Руфадов 

Мехмедов 

 

   „   „  

4. Къща на Рашид 

Алиев Дормушев 

 

 

 

 

 

   „   „  

с.
 С

та
р
и
 Ч

а
л
 

1. Средновековно 

селище – м.”Юрен” и 

м.”Паян”–        1 км. 

Източно от селото 

 

    ДВ бр.65/ 

1994 г. 

 Археол. 

 

местно 

 

2. Средновековно 

некропол – 

м.”Еренляр” – 0,5 км. 

Източно от селото 

 

 

    „  „ „ 
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с.
 В

р
а
н
ск

о
 

1. Праисторическо 

селище - м.”Керемид 

Чели” – 2,2 км. 

Западно от 

кметксвото 

 

    ДВ бр.65/ 

1994 г. 

 Археол. 

 

местно 

2. Скални ниши – 

м.”Топчолар дереси” 

– 2,4 км. Западно от 

кметството 

    „  „ „ 

с.
 С

ту
д
е
н
 К

л
а
д
е
н
е
ц
 

1. Селище от римската 

епоха в СЗ част на 

селото и 

околностите му 

 

    ДВ бр.65/ 

1994 г. 

 Археол. 

 

местно 

 

 

2. Некропол от 

римската епоха – 0,3 

км. Западно от 

кметството 

 

 

    „  „ „ 

3. Късноантична и 

Средновековна 

крепост – 

м.”Кечикая” – 1 км. 

Южно от селото 

 

    „  „ „ 

м
а
х
. 
Т
а
та

р
к
а
 

1. Къша на Хасан 

Юсуфов Дервишев 

 

   Писмо        № 547от 

07.03.1983 г. 

  Арх.-

стр. 

 

 

 

2. Къша на Садела 

Алиев Османов 

 

   „   „  

3. Къша на Али Алиев 

Юсуфов 

 

 

   „   „  

с.
 Ч

е
р
н
и
ч
е
в
о
 

1. Църква 

„Св.Атанасий” 

 

 

35  265 Писмо        № 6160 

от 

02.12.1986г. 

Писмо № 8103 от 

  Худ. 

 

Арх.-

худ. 

 

 

Пр.к. 

местно 
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10.03.2003г.   

2. Некропол от 

долмени – 

м. „Хамбар дере”- 6,5 

км. СИ от селото 

 

    ДВ бр.65/ 

1994 г. 

 Археол. Нац. 

3. Училищна сграда с 

двор 

35  266 Писмо         № 8103 

от 

10.03.2003г 

  Арх.-

стр. 

Пр.к. 

За свед. 
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9 Приложение 2 - Методически указания и изисквания на НИНКН, критерии за 

оценка - за представяне на устройствените аспекти на опазване, експониране 

и социализация на културното наследство на територията на общините в 

плановите задания при изработване на планови и технически задания; и 

проекти за ОУП; ОУПО; /ПУП/  

Арх. М. Каразлатева 

I. Относно: ПЛАНОВИТЕ ЗАДАНИЯ: 

1. Необходима информация:  

1.1. от архива към НИНКН: 

- заверени списъци на видовете недвижими културни ценности /НКЦ/ с данните за статута 

им; за ценностната им категоризация, параметрите на локализацията им; утвърдените по 

реда на ЗКН граници и режими за опазването им; 

- устройствени разработки за територии с НКЦ: Опорни планове; Опорно-аналитични 

планове; Директивни планове и концепции за опазване на недвижимото културно 

наследство /НКН/; ОУП и ПУП - разработки на НИНКН за зони, селища и части от тях със 

статут по реда на ЗКН, за исторически територии и зони, за устройствени структури с НКЦ 

в селищна и извънселищна среда; проучвания във връзка с опазването, експонирането и 

социализацията на КН по реда на действащата нормативна уредба - ЗКН, ЗУТ, ЗООС; ЗЗТ; 

333; и др.; Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове; 

Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; Наредбите на МК; 

на МОСВ; на МЗГ; и др. 

- научно-мотивирани доклади и разработки за идентифициране на НКЦ и даване на статут 

за защитата им, вкл. и за околната им среда, по нормативния ред; 

1 . 2. от музеите - общински /ИМ/ и районни /РИМ/: 

- исторически данни за генезиса и развитието на урбанизираните територии и устройствени 

структури и обекти в землищата на общините; 

- данни за археологическите НКЦ - проучени; в процес на проучване; с данни за започване 

на проучване; 

- исторически места и зони; 

- стари и актуални топоними - носители на закодирана памет и ценностни характеристики 

за местата и териториите, както и индикатори за археологическо проучване; 

- етнографски данни в устройствения им аспект - локализацията на съборни места, свързани 

с местните традиции и обредни практики, местните производства; исторически места и 

паметни знаци; места, свързани с местните предания и легенди; стари гробища и сакрални 

археологически обекти - некрополи, могили, гробници; култови места и обекти в и извън 

селищна среда и в акваторията на територията на общината /реки, езера, водоеми, язовири 

и др./; 
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- стари и архивни фото-снимки, свързани с НКН и неговата устройствена и прилежаща 

среда; 

- др. данни свързани със спецификата на историческото развитие на местните 

функционални системи в жизнената среда; 

1.3. от общинските служби: 

- актуални кадастрални карти за землищата на територията на общината; 

- действащите ОУП и други разработки /за града и крайградската територия/; за 

територията на общината и за съставните й землища; за акваторията на градовете и 

землищата по Черноморското крайбрежие и поречията на реките; 

- предходни устройствени и действащи разработки за селищните, край-селищните и извън-

селищните територии - за промяна на предназначението на земеделски земи и земи от 

горския фонд /влезли в сила, в процес на разработване, заявени/; за реализиране на 

мащабни инвестиционни проекти; за исторически зони; за мемориални паркове /в т ч. и 

гробищни/; за исторически и рекреационни зони и паркове; за ландшафтно-устройствени 

проучвания и разработки; планове за рекултивация на увредени терени; за провеждане на 

лесоустройствени и земеделски дейности; планове и разработки за дейности, свързани с 

добива и обработката на инертни материали и полезни изкопаеми в територии и зони с КН; 

територии за регенерация с обекти и структури на КН - за които да се направи оценка за 

актуалността им по отношение предвидените устройствени мерки за превантивна защита и 

опазване на КН; 

- кадастрални карти и схеми на мрежите на проведената и планирана техническа 

инфраструктура /подземна, наземна, надземна/ - имат отношение към опазването и 

експонирането на археологическите структури; към качеството на културния и 

историческия ландшафт; 

- комуникационно-транспортни планове и схеми - имат отношение към проблемите по 

осигуряване на достъпност до забележителните и паметните места на природното и 

културно наследство, за обслужването на локалната и регионална мрежа на културните 

маршрути, за провеждането на нови и разширяването на съществуващи пътни трасета - 

имат отношение и към оценка на риска от неблагоприятни въздействия върху културния и 

историческия ландшафт при реализирането им; 

- специализирани планове и схеми за структурата и взаимосвързаността на 

функционалните системи, които имат отношение към развитието на експозиционния и 

устройствения капацитет на локалните и регионални културни маршрути за устойчивото 

развитие на туристическата инфраструктура; 

- данни за собствеността /в т.ч. от КК и КВС/; 

- във връзка със задълженията по реда на ЗКН - режимите и предписанията за опазване и 

поддържането в добър вид на НКЦ и непосредствената им среда в селищата, крайселищната 

и в извънселищната територии; 
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- актуални данни за състоянието на туристическата инфраструктура на територията на 

общината и за показателите на икономическата й ефективност; 

1.4. от националния и общинския архивен фонд: 

- стари кадастрални и регулационни планове и разработки /особено ценен е първият 

регулационен план след Освобождението/, старинни карти; земеустройствени планове за 

землищата на населените места на територията на общината; 

- архивни фото-снимки и документални филми, свързани с НКЦ и средата им; 

- землячни и данъчни регистри - справки във връзка с проблематиката по опазване на НКЦ, 

- краеведчески изследвания и описания; 

Важна забележка: В структурата на Плановото задание задължително се представя 

Библиографска справка за източниците на събраната информация, свързана с 

проблематиката на идентифицирането, статута, опазването, експонирането, 

социализацията на КН на съответната община - има отношение към оценката за 

достоверност, пълнотата и достатъчността на и информационния базис на познанието и 

паметта за наличното и изгубеното КН на територията на общината, респ. за региона и 

страната; 

II. Относно ОПОРНИТЕ ПЛАНОВЕ, във връзка с КН - графичното отразяване на 

устройствената проблематика на КН: 

- локализацията върху кадастрална карта по геодезически координати на видовете НКЦ от 

заверените списъци от НДА към НИНКН; границите им, границите на охранителните им зони, 

режимите и мерките за защитата и опазването им; 

- отразяване на устройствените и средовите аспекти на информацията за КИН, в т.ч. 

природната рамка и условия на средата, проследени в историческия процес на 

урбанистичното развитие на неговите структури и компоненти на територията и в 

пространствата на землищата на селищата в общината; 

Опорният план е базовия документ за разработване на всички видове планове, 

специализирани разработки, проекти и програми, свързани с устройствените 

аспекти на идентифицирането, защитата, опазването, експонирането и 

социализацията на КИН. 

Опорният план, във връзка с факторите на устойчивото устройствено развитие - 

природното богатство и КН, следва задължително да съдържа три основни 

идентификационни части: 

- информационна; 

- проблемна 

- специализирана;  
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Важна забележка: опорните планове за културното наследство, изготвени 

съобразно настоящите методически указания и изисквания на НИНКН, са 

задължителен елемент на заданието за ОУП; ОУПО;ПУП по ИПГВР.  

В разработването му в пряко сътрудничество с разработващия екип, или 

самостоятелно, участват специалисти и експерти от НИНКН и НАИМ при БАН /в т.ч, 

за археологическите резервати и зони - публична държавна собственост/. 

От гл.т. на информационната част той следва да бъде: 

- предоставен за становище от НИНКН, РИМ, от местните и регионални туроператорски 

фирми; дирекциите ла управление на Природните паркове и териториите в обхвата на 

европейската екологична мрежа „Натура 2000“; 

Информационната част на Опорният план следва да завърши с Аналитичен доклад - Оценка 

за: 

- актуалното състояние на структурите на културното наследство на територията на 

общината /селищна, край-селищна и извън-селищна/ и в пространствата на общината; 

- устройствените/средовите характеристики и местни специфики на НКЦ на територията и 

в пространствата на общината. 

- контекстуалната взаимосвързаност на структурите на КН с историческото развитие на 

функционалните структури и взаимодействието им с природната среда /компонентите на 

културният и исторически ландшафт/; 

От гл.т. на проблемната част в Опорният план се отразява 

- локализацията на неудачно проведени и планирани по одобрени, съгласно изискванията 

на нормативната уредба, устройствени, лесоустройствени мероприятия, инфраструктурни и 

комуникационно транспортни мрежи и съоръжения, които са увредили експозиционната 

среда на НКЦ в селищните, край-селищните и извън-селищните територии, както и 

качеството на културния и исторически ландшафт, прекъснали са визуално атрактивни 

взаимовръзки на възприемането му; 

 - локализация на местата и зоните на въздействия от природни и антропогенни фактори, 

които   представляват риск за увреждането на НКЦ и на експозиционната им среда; 

Забележка: 

Все още няма определени /съответно - с граници и режими/ територии със статут на 

НКЦ - културен ландшафт, съгласно чл.47, ал.6 om ЗКН, както и със статут на 

исторически ландшафт - по документите на ЮНЕСКО. По кадастрални данни те са 

териториално обособими структури и компоненти в резултат от историческия процес 

на взаимодействието между човешките общности и природната среда, които 

придават устойчивост на пространствената, етнографската  и културната им 

идентичност! 
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/Да се посочат като изискване към разработване на ОУПО по чл.7 и чл.8 от ЗУТ - 

"територии с превантивна устройствена защита", както и по чл.10 - "територии с 

особена териториално-устройствена защита"/ 

От гл.т. на специализираната част Опорният план е база за: 

- анализ и оценка на потенциала на структурите и компонентите на КН е във връзка с 

определянето на критериите и провеждането на принципите за устойчиво устройствено 

развитие на териториите и в пространствата на общините посредством ОУПО; 

- идентифициране, локализация и устройство на местата за активно и атрактивно визуално 

възприемане на културни и исторически ландшафти, 

- изработване на специализирана/и/ кадастрална/и/ карта/и/ за природното и културно 

наследство /факторите за устойчиво устройствено развитие/; 

III. Относно: Изисквания към разработване на устройствените аспекти на КН в 

ОУПО: 

1. Във фаза Предварителен проект относно културното наследство:  

Основната задача в тази фаза е завършването на Опорния план в проблемната му част: 

- анализ на проблемните аспекти във връзка със защитата, опазването, състоянието на 

експозиционната му среда: правни, устройствени, екологични, естетически: 

- в резултат от своевременно проведена правна уредба относно собствеността и 

съчетаването на публична и частна собственост /археология/; 

 - в резултат от приложението на действалите ОУП, ПУП и измененията им, както и на 

разработки на другите ведомства по реда на законовата и нормативната уредба в страната; 

 - в резултат от несъобразени с екологическите параметри дейности; 

 - в резултат от нанесени увреждания от природни бедствия и интервенции в резултат от  

планирането,  проектирането и изграждането на обекти и съоръжения с неоценено рисково 

и неблагоприятно въздействие върху НКЦ и тяхната среда; 

- анализ и оценка на степента на интегрираност на структурите на КН с функционалните 

системи на устройствената среда и постигнатото качество на живота в нея /приносът на КН 

за повишаване на социално-икономическата и културна ефективност в живота на гората в 

общината/; 

- анализ на урбанистичното уплътняване на териториите на землищата на селищата в 

обхвата на общината /вкл. и на тези в контактните пространства на съседните общини/ и 

определяне на мерки за реконструктивно устройствено хармонизиране във връзка с 

опазването на културните и историческите ландшафти и експозиционната среда на НКЦ; 

- оценка на потенциала на структурите и компонентите на КН върху критериите и 

параметрите за устойчиво устройство на териториите и контекстуалното им 

взаимосвързване със структурите и компонентите на функционалните системи; 
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- оценка на капацитета на структурите на КН на територията на общината за 

развитието на ефективен и естествено атрактивен /без превес на привнесени и 

обновителни аспекти на урбанизация/ културен туризъм; 

Забележка: 

-  Екологична оценка /ЕО/ за въздействието на представените предвиждания на ОУПО е 

ефективно да бъде представена с фаза Предварителен проект относно устройството на 

недвижимите културни ценности /НКЦ/, околната и експозиционната им среда; 

- Екологичната оценка /ЕО/ може да се направи и с окончателния проект на ОУПО за 

компонента на околната среда "Културно историческо наследство". Тя трябва да е 

задължителна по този компонент, дори ако по преценката на РИОСВ не се налага изготвяне 

на цялостна ЕО за ОУПО. Мотивация за това е обстоятелството, че НКЦ могат да бъдат 

засегнати от иначе законосъобразни и целесъобразни предложения и решения в ОУП и в 

ОУПО, но с невъзстановими частични и цялостни поражения върху автентичните съставки 

на НКЦ /материали и структури/ - както върху самите тях така и върху качеството на тяхната 

експозицонна и околна среда. 

2. Оценка на ресурсовия капацитет на общината /база - суровини, сграден фонд; трудова 

заетост и пр./ и на региона за развиване на местна културна и туристическа индустрия на 

базата на КН на територията на общината и на региона. 

3. Забележка: Раздел "Култура“ на ОУПО е уместно да се съгласува от дирекции 

"Управление на собствеността" и "Правна" към Министерството на културата. 

Изготвеният Опорен план /вкл. и този за КН, ако е разработен отделно/ и ОУПО 

– предварителен проект се предоставят за предварително обществено обсъждане с цел 

постигане на по-висока и ефикасна степен на идентификация на проблемните 

аспекти във връзка с опазването, експонирането, социализацията и управлението 

на двата основни фактора за устойчиво устройствено развитие на общината - 

културното наследство и природната среда /и интегрираният им аспект - културен и 

исторически ландшафт/. 

Резултатите от обществените обсъждания и изразените експертни становища във връзка с 

проблематиката на идентифицирането, защитата, опазването, експонирането и 

социализацията на КН и контекстуално свързаната околна среда се отразяват в текстовата 

и графична документация на ОУПО. 

IV. Относно: Изисквания към Правилата и нормативите за прилагане на ОУПО: 

Те са неразделна част от него, като по отношение на КН следва: 

 - Във видовете устройствени зони е уместно въвеждане на индекса "кин" към съответния     

устройствен     режим     /примерно-„Тго-кин“/, отразяващ приоритетността на 

въздействието на КН в режимите за устройственото им развитие, включително и за 

териториите за превантивна устройствена защита по чл.7 /ал.2/, чл.8 /т.4/, чл. 10, ал. 3 от 

ЗУТ; - Териториите на културните маршрути, на културния и исторически ландшафт е 
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уместно да се отнесат към видовете обособени територии И терени със специални 

изисквания за застрояване и устройствено развитие; 

- Определяне на територии и терени, за които не се допускат, или се допускат ограничени 

устройствени промени; 

- СПН за устройство на територии с КН във връзка с чл 13, ал.2 и условията по ал.6- от ЗУТ 

и по реда на уредбата по опазване в ЗКН, 

- Определяне на територии и обекти, за които да се разработят ПОУ по чл.78 и чл.81 от 

ЗКН; 

- Определяне на критерии за изменение на ОУПО във връзка с опазването, защитата, 

експонирането и социализацията на КН и околната му среда. 

V. Относно: Изисквания към последващи нива на устройство на територията: 

- във връзка с конкретизация на параметрите относно КН, заложени в ОУПО и 

задължителни за последващите нива на устройствено планиране и инвестиционно 

проектиране; 

- във връзка с разработването на ПУП и на базата на Опорния план към ОУПО да бъде 

осигурена /от общината или от Агенцията по кадастъра/ Специализирана кадастрална карта 

за структурите и компонентите на културното наследство в пряка и контекстуална 

свързаност с проблематиката и превенциите на опазването му; 

- във връзка със: структуриране на локалните културни маршрути в частта им, попадаща в 

селищните територии; с комуникационно-транспортните им трасета и обслужващите ги 

терминали, спирки на МГТ и местата за паркиране; с визуалното отношение /ракурси/ към 

артефактите на културния и историческия ландшафт; с устройствената структура, 

капацитета и категориите на компонентите на ОО - включително - урбанизираните 

структури на туристическите атракции в край селищните територии; с местата на ситуиране 

на материалните носители на туристическата информация; 

- във връзка с местата в селищната и в крайселищната територии на активни визуални 

кореспонденции към природната рамка; към градоустройствените акценти и градските 

символи; към структурите, обектите и компонентите на културния и историческия 

ландшафт. 

Важна забележка: с подчертано внимание за недопускане на прекъсването и 

нарушаването им с провеждане на процедурата за допускане на изменения и изработване 

на устройствените планове - ПУП/ПЗ - застрояването в отделно взети УПИ или в територии 

с променено предназначение и отреждане! 
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10 Приложение 3 – Графични материали и баланс на територията  

Схема регионални връзки  
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Опорен план 
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Баланс на територията  

 

Вид територия 
Площ, 

ха 
% 

Урбанизирани територии 1913.2 2.3 

Жилищни терени 1441.0 1.7 

Терени за производствено-складови дейности 263.4 0.3 

Терени за обществено обслужване 10.2 0.0 

Терени за паркове, озеленяване и спорт 11.2 0.0 

Гробищни паркове 125.5 0.1 

Терени за инженерна инфраструктура 60.7 0.1 

Площади и алеи 1.2 0.0 

Земеделски територии 37428.6 44.4 

Обработваеми земеделски земи - ниви, ливади 12883.4 15.3 

Обработваеми земеделски земи - трайни насаждения 2297.8 2.7 

Пасища и мери 17424.7 20.7 

За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) 7.2 0.0 

Необработваеми земеделски земи 4815.5 5.7 

Горски територии 42008.4 49.8 

Гори 40877.7 48.5 

Дерета, оврази, скали, пясъци и сипеи 1088.1 1.3 

Голини и просеки 42.7 0.1 

Нарушени територии за възстановяване 14.4 0.0 

Терени за битови отпадъци (сметища) 3.8 0.0 

Кариери и рудници 10.6 0.0 

Водни течения и площи 678.2 0.8 

Защитени територии - резерват 785.3 0.9 

Комуникационно-транспортна инфраструктура 920.0 1.1 

Републиканска пътна мрежа - III клас 48.1 0.1 

Общински пътища 245.8 0.3 

Земеделски, горски и местни пътища 593.5 0.7 

Второстепенни улици 32.7 0.0 

Други територии без определено стопанско 
предназначение 

589.8 0.7 

ОБЩО 84337.9 100.0 
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Схема собственост  
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Схема вид територии 
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Схема категория на земеделските земи 
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Опорен план гр. Крумовград и прилежащата му територия 



urban design and planning 
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