ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

2021 г.

1

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

Съдържание
Списък на използваните съкращения ............................................................................ 22
Увод .................................................................................................................................. 32
I. Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното
състояние, нуждите и потенциала за развитие на община Харманли ....................... 49
1. Местоположение, териториален обхват и административно деление ............... 49
1.1. Проблеми, изводи и потенциал за развитие ................................................... 49
1.2. SWOT – анализ - местоположение и административно-териториално
деление ...................................................................................................................... 51
2. Природни ресурси ................................................................................................... 52
2.1. Релеф и геоложки строеж................................................................................. 52
2.2. Климат................................................................................................................ 53
2.2.1. Температура ................................................................................................ 58
2.2.2. Валежи ......................................................................................................... 58
2.2.3. Снежна покривка ........................................................................................ 59
2.2.4. Влажност ..................................................................................................... 59
2.2.5. Ветрове ........................................................................................................ 60
2.2.6. Мъгли .......................................................................................................... 60
2.2.7. Устойчивост на атмосферата (атмосферно налягане) ............................ 60
2.3. Водни ресурси ................................................................................................... 61
2.3.1. Повърхностни води .................................................................................... 61
2.3.1.1. Реки ....................................................................................................... 61
2.3.1.2. Езера/язовири ....................................................................................... 64
2.3.2. Подземни води............................................................................................ 65
2.3.2.1. Грунтови води ...................................................................................... 65
2.3.2.2. Почвени води ....................................................................................... 66
2.4. Почви на територията на Община Харманли................................................. 66
2.5. Биоразнообразие ............................................................................................... 68
2.5.1. Флора ........................................................................................................... 69
2.5.1.1. Горска и полска растителност ............................................................ 69
2.5.1.2. Лечебни растения ................................................................................ 70
2.5.2. Фауна ........................................................................................................... 70
2.6. Защитени зони и територии ............................................................................. 71
2.7. Ландшафти ........................................................................................................ 79
2.8. Баланс на територията ...................................................................................... 82
2

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

2.8.1. Структура и разпределение на територията на Община Харманли ...... 87
2.8.2. Обработваема земя ..................................................................................... 89
2.8.3. Горски територии в общината .................................................................. 91
2.9. Проблеми, изводи и потенциал за развитие ................................................... 98
2.10. SWOT – анализ природни ресурси ................................................................ 99
3. Социално-демографска оценка и заетост на населението ................................. 100
3.1. Население и човешки ресурси ....................................................................... 100
3.1.1. Възрастова структура на населението.................................................... 103
3.1.2.

Раждаемост, смъртност и естествен прираст .................................... 106

3.1.3. Механичен прираст на населението ....................................................... 109
3.1.4.

Разпределение и динамика на населението по пол .......................... 112

3.1.5.

Образователна структура на населението ......................................... 114

3.1.6. Етническо самоопределение на населението ........................................ 115
3.1.7. Структура на населението по населени места ....................................... 115
3.1.8. Динамика на населението в Община Харманли ................................... 119
3.1.9. Прогноза за демографското състояние в общината .............................. 120
3.2. Заетост и безработица..................................................................................... 126
3.3. Действия на пазара на труда .......................................................................... 136
3.4. Проблеми, изводи и потенциал за развитие (общо социално-демографско
развитие) ................................................................................................................. 137
3.5. SWOT – анализ - социално-демографска
оценка и заетост на населението .......................................................................... 139
4. Развитие на социалната сфера на общината ....................................................... 140
4.1. Образование .................................................................................................... 140
4.1.1. Образователни заведения – ясли, детски градини и училища ............. 140
4.1.2. Брой деца, ученици, паралелки и персонал ........................................... 142
4.1.3. Резултати от НВО и ДЗИ ......................................................................... 149
4.1.4. Състоянието на сградния фонд и материално-техническата база ....... 154
4.1.5. Основни приоритети в развитието на образователната система в
общината ............................................................................................................. 159
4.2. Здравеопазване ................................................................................................ 159
4.2.1.

Обща заболеваемост на населението ................................................. 161

4.2.2. Лечебни заведения – капацитет и материално-техническо състояние 162
4.2.3. Медицински лаборатории ....................................................................... 167
4.2.4. Аптечна мрежа ......................................................................................... 167
4.2.5.

Финансиране на лекарите и лечебните заведения............................ 167
3

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

4.2.6. Основен приоритет при подобряване качеството на здравното
обслужване .......................................................................................................... 167
4.3. Социални дейности ......................................................................................... 170
4.3.1. Социални дейности, предоставяни от общината .................................. 170
4.3.2. Социални дейности, предоставяни от държавата ................................. 179
4.3.2.1. Социални помощи ............................................................................. 179
4.3.2.2. Борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни .................................................................................................. 180
4.3.3. Основни приоритети в социалната дейност на Община Харманли .... 181
4.4. Култура и културно-обществена дейност .................................................... 182
4.4.1. История на Харманли .............................................................................. 182
4.4.2. Нематериално културно наследство....................................................... 185
4.4.2.1. Дейност на народните читалища ..................................................... 185
4.4.2.2. Културен център и Библиотека Харманли ...................................... 191
4.4.2.3. Исторически музей, гр. Харманли ................................................... 192
4.4.2.4. Културен календар и фестивали ...................................................... 194
4.4.3. Материално културно наследство .......................................................... 197
4.4.3.1. Недвижими културни ценности ....................................................... 198
4.5. Спорт ................................................................................................................ 202
4.5.1. Материално-технически условия ........................................................... 202
4.5.2. Спортни клубове ...................................................................................... 204
4.5.3. Спортен календар ..................................................................................... 204
4.6. Проблеми, изводи и потенциал за развитие ................................................. 205
4.7. SWOT - анализ - състояние на социалната сфера ........................................ 206
5. Тенденции и процеси в икономиката .................................................................. 207
5.1. Структура на икономиката в Община Харманли ........................................ 207
5.1.1. Наети лица и средна номинална заплата в общината ........................... 207
5.1.2. Разпределение на предприятията от нефинансовия сектор ................. 211
5.1.3. Перспективите за развитие на общинската икономика ........................ 221
5.2. Селско стопанство .......................................................................................... 225
5.2.1. Разпределение на земята по фондове ..................................................... 225
5.2.2. Размер и структура на земеделските земи ............................................. 225
5.2.3. Земи според формата на собственост и стопанисване (по населени
места) ................................................................................................................... 226
5.2.4. Засети площи с основни земеделски култури в общината (средни
добиви) ................................................................................................................ 227
4

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

5.2.5. Животновъдство - брой на селскостопанските животни в общината . 236
5.2.6. Перспективите за развитие на селското стопанство ............................. 243
5.3. Горско стопанство .......................................................................................... 244
5.3.1. Горски територии в общината по населени места ................................ 244
5.3.2. Средногодишно ползване ........................................................................ 245
5.3.3. Финансови резултати от дейността на ОПГК гр. Харманли ............... 246
5.4. Туризъм ............................................................................................................ 247
5.4.1. Туристически ресурси ............................................................................. 248
5.4.1.1. Природни ресурси на Община Харманли ....................................... 248
5.4.1.2. Антропогенни ресурси на Община Харманли ................................ 251
5.4.2. Валоризация на туристическите ресурси ............................................... 261
5.4.3. Туристически продукти и видове туризъм ............................................ 261
5.4.4. Места за настаняване ............................................................................... 265
5.4.5. Заведения за хранене и развлечения ...................................................... 266
5.4.6. Туристическа дестинация „Харманли“ .................................................. 266
5.4.7. Предпоставки за развитие на туризма.................................................... 267
5.5. Проблеми, изводи и потенциал за икономическо развитие........................ 267
5.6. Новата политика на ЕС .................................................................................. 273
5.7. SWOT – анализ - икономическо развитие .................................................... 276
6. Селищна мрежа, градоустройство и жилищна политика .................................. 277
6.1. Състояние на селищната мрежа и общинския център ................................ 277
6.2. Градоустройство ............................................................................................. 286
6.2.1. Поземлен ресурс по фондове .................................................................. 286
6.3. Жилищна политика ......................................................................................... 290
6.3.1. Обитаване - проблеми и прогнози .......................................................... 290
6.3.2. Благоустроеност на жилищата ................................................................ 297
6.3.3. „Зелена система“ на Община Харманли ................................................ 303
6.3.4. Пространствено развитие ........................................................................ 304
6.4. Проблеми, изводи и потенциал за развитие ................................................. 307
6.5. SWOT – анализ - градоустройство и жилищна политика ........................... 309
7. Инфраструктурно развитие и свързаност ........................................................... 309
7.1. Водоснабдяване и канализация ..................................................................... 309
7.1.1. Съществуващо положение ...................................................................... 309
7.1.1.1. Водоизточници .................................................................................. 309
7.1.1.2. Водоснабдяване ............................................................................... 310
5

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

7.1.1.3. Състояние на водопроводните мрежи и съоръжения .................... 312
7.1.2. Водоснабдителна зона Харманли ........................................................... 314
7.1.2.1. Водоснабдителна система Харманли .............................................. 314
7.1.3. Канализационна мрежа в Община Харманли........................................ 315
7.3. Електроснабдяване и електроенергийна мрежа ........................................... 318
7.3.1. Електрическо захранване ........................................................................ 318
7.3.2. Външна осветителна уредба на Община Харманли
(улично осветление) ........................................................................................... 321
7.3.3. Енергийна ефективност ........................................................................... 323
7.3.4. Алтернативни източници на енергия ..................................................... 326
7.4. Газоснабдяване и газоразпределителна мрежа ............................................ 333
7.5. Транспорт и пътна мрежа, достъпност на територията, комуникации и
качество на предоставените услуги ..................................................................... 334
7.5.1. Пътната мрежа и достъпност на територията ....................................... 334
7.5.2. Автомобилен транспорт .......................................................................... 341
7.5.3. Железопътен транспорт ........................................................................... 344
7.5.4. Изводи и основни насоки за развитие на транспорта ........................... 346
7.5.5. Комуникации ............................................................................................ 347
7.5.5.1. Съобщителната система .................................................................... 347
7.5.5.2. Далекосъобщения .............................................................................. 348
7.5.5.3. Телевизионното покритие ................................................................ 348
7.5.5.4. Интернет мрежа и доставчици ......................................................... 348
7.6. Проблеми, изводи и потенциал за развитие ................................................. 348
7.7. SWOT - анализ инфраструктурно развитие и свързаност .......................... 352
8. Екологично състояние и рискове от природни бедствия и аварии .................. 352
8.1. Замърсявания и антропогенни въздействия върху компонентите на
околната среда, и природни бедствия и аварии .................................................. 352
8.1.1. Въздух ....................................................................................................... 352
8.1.2. Води ........................................................................................................... 354
8.1.2.1. Повърхностни води ........................................................................... 359
8.1.2.2. Състояние и качество на питейните води ....................................... 360
8.1.2.3. Замърсявания с отпадъчни води от промишлен сектор................. 366
8.1.2.4. Дифузни източници на замърсяване ................................................ 367
8.1.2.5. Подпочвени води ............................................................................... 367
8.1.3. Почви ......................................................................................................... 369
8.1.3.1. Замърсяване на почвите .................................................................... 369
6

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

8.1.4. Нарушени ландшафти, земи и терени .................................................... 371
8.1.5. Управление на битовите отпадъци и сметищата .................................. 371
8.1.5.1. Организирано сметосъбиране и сметоизвозване в Община
Харманли ......................................................................................................... 374
8.1.5.2. Структурата на битовите отпадъци ................................................. 377
8.1.5.3. Отпадъци ............................................................................................ 379
8.1.6. Радиационен фон ...................................................................................... 381
8.1.6.1. Радиационен гама фон ...................................................................... 381
8.1.6.2. Атмосферна радиоактивност ............................................................ 382
8.1.6.3. Радиационно състояние на необработваеми почви........................ 382
8.1.6.4. Радиационно състояние на повърхностни води ............................. 382
8.1.7. Акустичен фон (шум) .............................................................................. 382
8.2. Риск от природни бедствия и аварии ............................................................ 383
8.3. Проблеми, изводи и потенциал за развитие ................................................. 386
8.4. SWOT - анализ - екологично състояние и риск от природни бедствия и
аварии ...................................................................................................................... 387
9. Административен и финансов капацитет на общинската администрация ...... 388
9.1. Структура и квалификация на общинската администрация....................... 388
9.1.1. Организационна структура...................................................................... 388
9.1.2. Административни служители – държавни и общински ....................... 389
9.1.3. Квалификация на персонала ................................................................... 389
9.1.4. Материално-техническа база на общината ............................................ 390
9.1.5. Сграден и жилищен фонд на Община Харманли.................................. 394
9.2. Общински предприятия.................................................................................. 398
9.3. Общински фирми ............................................................................................ 402
9.4. Структура и капацитет на Общинския съвет ............................................... 403
9.5. Предоставяни услуги от общинската администрация................................. 404
9.5.1. Предоставяни услуги от общинската администрация .......................... 405
9.5.2. Електронна община - предоставяни електронни услуги ...................... 405
9.6. Общински публични регистри....................................................................... 406
9.7. Проекти на Община Харманли ...................................................................... 407
9.8. Постигнат напредък по изпълнение на ОПР 2014 – 2020 г. ....................... 413
9.9. Финансов капацитет на Община Харманли ................................................. 430
9.10. Проблеми, изводи и потенциал за развитие ............................................... 444
9.11. SWOT - анализ - административен и финансов капацитет....................... 446
7

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

10. Връзката на общината със съседните територии и побратимени населени
места............................................................................................................................ 447
11. Влияние на национални и регионални проекти върху територията на Община
Харманли .................................................................................................................... 449
12. Swot-анализ - териториален обхват, природни ресурси, социално и
икономическо развитие на Община Харманли ...................................................... 451
13. Взаимовръзки на анализа с резултатите от проведения хоризонтален
социално-икономически анализ на районите на национално ниво, изготвен от
„Национален център за териториално развитие“ ЕАД .......................................... 453
II. Мисия, Визия, Цели и приоритети за развитие на Община Харманли за периода
2021-2027 г. .................................................................................................................... 458
1. Мисия и визия за развитие.................................................................................... 458
1.1. Мисия на община Харманли .......................................................................... 460
1.2. Визия за развитие на община Харманли ...................................................... 460
2. Стратегически цели ............................................................................................... 461
2.1.

Стратегическа цел 1 ................................................................................... 461

2.2.

Стратегическа цел 2 ................................................................................... 461

2.3. Стратегическа цел 3 ........................................................................................ 461
3. Приоритети, мерки и дейности ............................................................................ 462
3.1. Приоритети ...................................................................................................... 462
3.2. Мерки и дейности ........................................................................................... 462
III. КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ ............................................................. 491
1. Същност на комуникационната стратегия .......................................................... 491
2. Визия на комуникационната стратегия ............................................................... 491
3. Приоритети на комуникационната стратегия ..................................................... 492
4. Цели на комуникационната стратегия................................................................. 492
5. Целеви групи - идентифициране на социално-икономически партньори при
подготовката и изпълнение на Общински план за развитие на Община Харманли
2021 – 2027. ................................................................................................................ 493
6. Основни форми на комуникация ......................................................................... 494
6.1. Информационни кампании ............................................................................ 494
6.2. Директна комуникация................................................................................... 494
6.2.1. Анкетни карти .......................................................................................... 495
6.2.2. Фокус групи .............................................................................................. 495
6.2.3. Срещи и дискусии .................................................................................... 495
6.3. Масова комуникация ...................................................................................... 495
6.4.

Интернет комуникация ............................................................................... 496
8

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

6.5. Работа с неправителствени организации и представители на бизнеса...... 497
6.6. Рекламно-информационни материали .......................................................... 497
7. План за изпълнение на комуникационната стратегия ....................................... 497
8. Одит ........................................................................................................................ 499
9. Комуникация в действие....................................................................................... 499
IV. Зони за прилагане на интегриран подход
на територията на община Харманли.......................................................................... 500
1.

Подход при определяне на зоните на въздействие ......................................... 501

2.

Зони за въздействие – специфични характеристики ...................................... 501
2.1. Зона за „Подобряване на качеството на живот и разнообразяване на
предлаганите социални услуги“ ........................................................................... 501
2.1.1. Подзона „Подобряване на образованието и квалификацията на
населението“ ....................................................................................................... 502
2.2.2. Подзона „Разнообразяване на социалните услуги и качеството на
здравеопазването“ .............................................................................................. 503
2.2.3. Подзона „Урбанизирана територия за култура, спорт и отдих ........... 504
2.3. Зона „Благоустрояване на основните селища в общината“ ........................ 504
2.4. Зона „Индустриално развитие и международна търговия“ ........................ 506
2.4.1. Подзона „Индустриално развитие“ ........................................................ 506
2.4.2. Подзона „Развитие на иновативна зелена и цифрова икономика“ ...... 507
2.4.3. Подзона „Международен транспорт и търговия“ ................................. 507
2.5. Зона „Туристическо развитие и отдих“ ........................................................ 507
2.5.1. Подзона „Културно-историческо наследство и туризъм“.................... 508
2.5.2. Подзона „Природосъобразен, селски и винен туризъм“ ...................... 509
2.5.3. Подзона „Марица“ ................................................................................... 510
2.6. Зона „Устойчиво развитие на селските райони“ ......................................... 512
2.6.1. Подзона „Животновъдство и биоземеделеие“ ...................................... 512
2.6.2. Подзона „Винопроизводство и овощарство“ ........................................ 513
2.6.3. Подзона „Интегрирано управление на водите“ .................................... 514

V. Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за
развитие .......................................................................................................................... 519
1.

Интегриран подход - мерки и дейности за реализация на ПИРО ................. 520

VI. Мерки за ограничаване на изменението на климата, адаптация към
климатичните промени и намаляване на риска от бедствия ..................................... 529
1. Глобални климатични промени ........................................................................... 529
2. Очаквани климатични промени в България........................................................ 530
3. Уязвимост, чувствителност и адаптация към климатичните промени ............ 534
9

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

4. Риск и уязвимост на секторите в българската икономика от климатичните
промени ...................................................................................................................... 536
VІІ. Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО ........ 550
1. Източници, начини и периодичност за събиране, обработка и анализиране на
информация ................................................................................................................ 551
2. Индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО ................................................. 552
3. Наблюдение на изпълнение на ПИРО, организация и методите на работа..... 555
4. Система на докладване - Годишни доклади, Междинен доклад и Последващ
доклад ......................................................................................................................... 556
4.1. Годишни доклади за наблюдение изпълнението на ПИРО ........................ 556
4.2. Междинна оценка на изпълнение на ПИРО ................................................. 558
4.3. Последваща оценка на изпълнение на ПИРО .............................................. 558
5. Осигуряване на информация и публичност ........................................................ 559
6. Изменение и актуализация на ПИРО................................................................... 559
VIII. Предварителна оценка, съгласно условията на чл. 32 ЗРР .............................. 560
IX. Прилагане на принципа на партньорство
и осигуряване на информация и публичност ............................................................. 560
Използвана литература и източници на информация ................................................ 563

Списък на графиките
Графика 1. Роза на вятъра в Община Харманли, м/сек ............................................... 60
Графика 2. Разпределение на залесените площи на общински гори в Харманли по
стопански класове (проценти от общата площ) ........................................................... 95
Графика 3. Разпределение на дървесния запас в общински гори на Харманли по
класове на възраст във високостъблените гори ........................................................... 98
Графика 4. Население в Община Харманли по пол, 2013 и 2019 г. ......................... 100
Графика 5. Население на Община Харманли по населени места, 2019 г. ............... 101
Графика 6. Изменение на населението за периода 2013 г. – 2018 г. ........................ 103
Графика 7. Население на Община Харманли по възрастови групи, 2011 г. ........... 105
Графика 8. Трудова активност на населението в общината Харманли ................... 106
Графика 9. Естествен прираст в България и област Харманли (2019 г.) и Община
Харманли (2018 г.) ........................................................................................................ 108
Графика 10. Естествен прираст на населението на Община Харманли .................. 109
Графика 11. Умирания в Община Харманли по пол ................................................. 109
Графика 12. Механично движение на населението в Община Харманли ............... 110
Графика 13. Структура на населението на Община Харманли, по пол ................... 112
10

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

Графика 14. Население на Община Харманли по степен на образование (към
01.02.2011 г.) .................................................................................................................. 114
Графика 15. Етническа структура на населението в България, област Хасково и
Община Харманли, по самоопределение, 2011 г. ...................................................... 116
Графика 16. БВП на човек от населението и производителност на труда на един
зает .................................................................................................................................. 126
Графика 17. Безработни в Община Харманли за периода 2013 – 2019 г. ................ 128
Графика 18. Коефициент на продължителна безработица по пол през 2013 г. и 2019
г. ...................................................................................................................................... 135
Графика 19. Резултати от НВО – национално, областно и общинско ниво ............ 153
Графика 20. Средна брутна заплата за област Хасково по месеци .......................... 207
Графика 21. Средна брутна заплата за област Хасково по форми на собственост 208
Графика 22. Средна брутна месечна заплата по области, четвърто тримесечие на
2019 г. в лв. .................................................................................................................... 209
Графика 23. Среден годишен доход на лице от домакинство, лв. ........................... 210
Графика 24. Средна годишна заплата на нает на трудово или служебно
правоотношение, лв. ..................................................................................................... 210
Графика 25. Засети площи през 2013 и 2019 г, ha...................................................... 228
Графика 26. Състоянието (добро) на пътищата от РПМ ........................................... 336
Графика 27. Средногодишни стойности на радиационния гама-фон в България
(2014-2016 г. nGy/h) ...................................................................................................... 381
Графика 28. Възникнали бедствия в област Хасково в периода 2012 – 2018 г....... 384

Списък на картите
Карта 1. Райони за планиране в Р България ................................................................. 49
Карта 2. Община Харманли............................................................................................ 50
Карта 3. Административно-териториално деление на област Хасково ..................... 50
Карта 4. Климатични райони в България ...................................................................... 54
Карта 5. Карта на валежите в България – Община Харманли .................................... 59
Карта 6. Хидроложка карта на България ...................................................................... 61
Карта 7. Подземни води в България .............................................................................. 65
Карта 8. Текстура на почвата в Община Харманли ..................................................... 68
Карта 9. Национална екологична мрежа на България ................................................. 72
Карта 10. Защитени територии и зони на територията на Община Харманли ......... 73
Карта 11. Ландшафтно райониране на България ......................................................... 79

11

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

Карта 12. Скален култов тракийски комплекс „Глухите камъни“, община Любимец
......................................................................................................................................... 201
Карта 13. Газопреносна инфраструктура в Североизточен район от ниво 2 (Област
Хасково, Община Харманли) ....................................................................................... 333
Карта 14. Транспортна инфраструктура на Община Харманли ............................... 334
Карта 15. Състояние на републиканската пътна мрежа ............................................ 335
Карта 16. Гъстота на общинската пътна мрежа ......................................................... 335
Карта 17. Гъстота на републиканската пътна мрежа по области ............................. 336
Карта 18 и 19. Мониторинг на химично състояние на подземни води на територията
на РИОСВ Хасково – 2013 и 2019 год. ....................................................................... 368
Карта 20. Степен от риск на горски пожари, по области .......................................... 385
Карта 21. Зона „Подобряване на образованието
и квалификацията на населението“ ............................................................................. 504
Карта 22. Зона „Благоустрояване на основните селища в общината“ ..................... 506
Карта 23. Зона „Индустриално развитие и международна търговия“ ..................... 507
Карта 24. Зона „Туристическо развитие и отдих“...................................................... 511
Карта 25. Зона „Устойчиво развитие на селските райони“ ....................................... 514
Карти 26 и 27. А) Средногодишни температури в България 1961 – 1990 г. Б)
Песимистичен климатичен сценарий за средна годишна температура за 2080 г. .. 531
Карта 28. Общини с риск от атмосферно засушаване ............................................... 532

Списък на таблиците
Таблица 1. ЕКАТТЕ на населените места в Община Харманли ................................ 51
Таблица 3. Средни температурни данни по климатични райони ............................... 57
Таблица 4. Разпределение на средните годишни и сезонни суми на валежите ........ 57
Таблица 5. Средна месечна и годишна температура на въздуха в С° ........................ 58
Таблица 6. Месечно и годишно количество на валежите в Харманли (mm) ............ 59
Таблица 7. Разпределение на влажността по месеци................................................... 60
Таблица 8. Типове реки на територията на Община Харманли ................................. 61
Таблица 9. Средномногогодишни водни количества и модули за основни пунктове
от хидрологичната мрежа р. Марица ............................................................................ 62
Таблица 10. Разпределения на оттока за подбрани пунктове от региона на р.
Марица и притоците ѝ (по месеци и%) ......................................................................... 64
Таблица 11. Водни тела - категория езеро/язовир на територията на Община
Харманли.......................................................................................................................... 64
Таблица 12. Водоеми на територията на Община Харманли ..................................... 65
12

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

Таблица 13. Подземни водни тела използвани за питейни нужди, върху които е
разположена Община Харманли.................................................................................... 65
Таблица 15. Видове почви по ФАО на територията на Община Харманли .............. 67
Таблица 16. Съвременен състав на ихтиофауната във водоемите на територията на
Община Харманли .......................................................................................................... 70
Таблица 17. НЕМ на територията на oбщина Хасково (по общини) ......................... 72
Таблица 18. Защитени територии и Зони по НАТУРА 2000 на територията на
Община Харманли .......................................................................................................... 74
Таблица 19. Баланс на територията на област Хасково (по общини) ........................ 84
Таблица 20. Баланс на територията на Община Харманли ......................................... 84
Таблица 21. Баланс на територията на населените места от oбщина Харманли (дка)
........................................................................................................................................... 85
Таблица 22. Баланс на територията Община Харманли по вид собственост и
населени места (дка) ....................................................................................................... 86
Таблица 23. Баланс на територията на Община Харманли според промените
предвидени в ОУПО Харманли ..................................................................................... 88
Таблица 24. Категория на земеделските земи .............................................................. 89
Таблица 25. Баланс на територията по категория на земеделската земя (дка) ......... 90
Таблица 26. Баланс на горската територия в Община Харманли (по населени места
и вид собственост)........................................................................................................... 91
Таблица 27. Горски територии (залесени) в района на Община Харманли (по вид
гори) .................................................................................................................................. 92
Таблица 28. Разпределение на общинската горска площ на Община Харманли (по
вид на земите и вид на горите, ha) ................................................................................. 92
Таблица 29. Земеделски земи собственост на Община Харманли, придобили
характеристика на гора (по вид на земите и вид на горите, ha) ................................. 93
Таблица 30. Характеристики на ОГТ-Харманли (ha) .................................................. 94
Таблица 31. Разпределение на условния среден зрелостен прираст по сегашен видов
състав и видове подходящи за месторастенето ............................................................ 94
Таблица 32. Разпределение на залесената площ и общия дървесен запас по типове
месторастения в общински горски територии на Община Харманли ....................... 95
Таблица 33. ОПГК “Харманли” за периода 2006-2015 година................................... 96
Таблица 34. Разпределение на залесената площ и дървесният запас по стопански
класове, видове гори и средни таксационни показатели............................................. 96
Таблица 35. Площ за залесяване и на необходимия посадъчен материал (по
дървесни видове) ............................................................................................................. 98
Таблица 36. Население по населени места и пол в Община Харманли ................... 102
Таблица 37. Население в Община Харманли към 01.02.2011 г. (по възрастови
групи).............................................................................................................................. 104
13

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

Таблица 38. Ръст на населението в Община Харманли по трудова активност ....... 105
Таблица 39. Динамика населението в общината в зависимост от трудовата
активност........................................................................................................................ 106
Таблица 40. Живородени по тип на раждане (брачни и извънбрачни), в Община
Харманли........................................................................................................................ 107
Таблица 41. Умирания в Община Харманли (по пол) ............................................... 107
Таблица 42. Живородени, умрели и естествен прираст в Община Харманли ........ 108
Таблица 43. Механичен прираст (по местоположение и пол) в Община Харманли
......................................................................................................................................... 111
Таблица 44. Механично движение на населението в Община Харманли (брой) ... 112
Таблица 45. Динамика на населението по пол (мъже) .............................................. 113
Таблица 46. Динамика на населението по пол (жени)............................................... 113
Таблица 47. Население на Община Харманли по степен на образование (към
01.02.2011 г.) .................................................................................................................. 114
Таблица 48. Население на Община Харманли по етническо самоопределение (към
1.02.2011 г.) .................................................................................................................... 115
Таблица 49. Население по населени места в Община Харманли (брой и%) ........... 117
Таблица 50. Абсолютна разлика на населението по населени места в Община
Харманли........................................................................................................................ 118
Таблица 51. Динамика на населението в Община Харманли ................................... 119
Таблица 52. Динамика на населението в Община Харманли по населени места ... 119
Таблица 53. Абсолютен и относителен ръст на населението в Община Харманли 120
Таблица 54. Песимистичен вариант за демографско развитие на Община Харманли
......................................................................................................................................... 121
Таблица 55. Оптимистичен вариант за демографско развитие на oбщина Харманли
......................................................................................................................................... 122
Таблица 56. Реалистичен вариант за демографско развитие на oбщина Харманли123
Таблица 57. БВП на човек от населението и производителност на труда на един зает
......................................................................................................................................... 125
Таблица 58. Безработни лица по населени места в Община Харманли към
31.12.2019 г. ................................................................................................................... 127
Таблица 59. Безработни в Община Харманли за периода 2013 – 2019 г. ................ 127
Таблица 60. Динамика на безработните в Община Харманли през периода 2013 2019 г. ............................................................................................................................. 128
Таблица 61. Динамика на безработни по възрастови групи за 2013 - 2019 г. ......... 129
Таблица 62. Динамика на безработни по образование за периода 2013 - 2019 г. ... 130
Таблица 63. Динамика на безработни по причина на напускане на работа за периода
2013 - 2019 г. .................................................................................................................. 131
14

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

Таблица 64. Безработни лица по начина на търсене на работа – мъже през 2019 г.
спрямо 2013 г. (%) ......................................................................................................... 132
Таблица 65. Динамика на безработни лица по начина на търсене на работа - жени
през 2019 г. (%) .............................................................................................................. 132
Таблица 66. Динамика на безработните мъже по продължителност на
безработицата през 2019 г. спрямо 2013 г. (%) .......................................................... 133
Таблица 67. Динамика на безработните жени по продължителност на безработицата
през 2019 г. спрямо 2013 г. (%) .................................................................................... 134
Таблица 68. Коефициент на продължителна безработица по пол през 2013 г. и 2019
г. ...................................................................................................................................... 135
Таблица 69. Образователна структура на територията на Община Харманли (по
населени места) ............................................................................................................. 141
Таблица 70. Структура на училищата на територията на Община Харманли (брой
ученици по етап на обучение и паралелки) ................................................................ 143
Таблица 71. Брой ученици, паралелки и средно бр. ученици в паралелка в
училищата на територията на Община Харманли, в периода 2013 – 2019 г. .......... 147
Таблица 72. Структура на паралелките за периода 2013-2019 г. в Община Харманли
(вид и брой паралелки, класове, бр. ученици и напуснали по години) ................... 147
Таблица 73. Щатен персонал в учебните заведения в Община Харманли .............. 148
Таблица 74. Образователна и професионална квалификационна степен на
педагозите в детските градини в Община Харманли ................................................ 148
Таблица 75. Образователна и професионална квалификационна степен на
педагозите в училищата в Община Харманли ........................................................... 149
Таблица 76. Резултат на НВО на учениците от Община Харманли (IV клас) ........ 151
Таблица 77. Резултат на НВО на учениците от Община Харманли (VII клас) ....... 152
Таблица 78. Резултати от ДЗИ – СУ „Н. Рилски“, гр. Харманли ............................. 153
Таблица 79. Резултати от ДЗИ – ПГЕТ „З. Стоянов“, гр. Харманли ....................... 154
Таблица 80. Материално техническа база на училищата в Община Харманли...... 154
Таблица 81. Необходимост от подобряване на материално-техническата база и
обзавеждането на учебните заведения в Община Харманли .................................... 156
Таблица 82. Основни показатели за дейността на стационарите лечебни заведения
за болнична помощ в Област Хасково ........................................................................ 160
Таблица 83. Осъществявани медицински дейности по видове лечебни заведения и
нива на компетентност ................................................................................................. 161
Таблица 84. Статистически данни за дейността на МБАЛ–Харманли ЕООД ........ 164
Таблица 85. Аптечно снабдяване и капацитет в Община Харманли през 2020 г. (по
населени места) ............................................................................................................. 168
Таблица 86. Структура и капацитет на здравните заведения на територията на
Община Харманли ........................................................................................................ 169
15

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

Таблица 87. Хора с увреждания на територията на Община Харманли .................. 170
Таблица 88. Социални проекти на Община Харманли, реализирани през Програмен
период 2013 – 2020 г. .................................................................................................... 173
Таблица 89. Дейност на Социалния патронаж ........................................................... 174
Таблица 90. Читалища на територията на Община Харманли ................................. 187
Таблица 91. Дейности на Историческия музей в гр. Харманли ............................... 193
Таблица 92. Недвижими културни ценности (по вид) на територията на Община
Харманли........................................................................................................................ 199
Таблица 93. Спортни обекти собственост на Община Харманли ............................ 203
Таблица 94. Спортни клубове в Община Харманли .................................................. 204
Таблица 95. Среден годишен доход на лице от домакинство, лв............................. 209
Таблица 96. Структура и динамика на предприятията в Община Харманли за 2014 –
2018 г. ............................................................................................................................. 212
Таблица 97. Структура и динамика на произведената продукция в Община
Харманли (2013 – 2018 г.) ............................................................................................ 213
Таблица 98. Структура и динамика на БДС и БВП в Община Харманли (2014 – 2018
г.) ..................................................................................................................................... 214
Таблица 99. Структура и динамика на предприятията в Община Харманли (2013 –
2018 г.) ............................................................................................................................ 214
Таблица 100. Рентабилност по приходите за 2013 и 2018 г. ..................................... 215
Таблица 101. Финансирани проекти на фирми от Община Харманли по европейски
програми......................................................................................................................... 217
Таблица 102. Структура на земеделската земя .......................................................... 225
Таблица 103. Разпределение на земеделската земя по землища (дка) ..................... 226
Таблица 104. Засети площи през 2013 и 2019 г. (ha) ................................................. 228
Таблица 105. Структура на зърнено-житните култури ............................................. 228
Таблица 106. Групи култури по класификацията на ДФЗ в България (ха) ............. 229
Таблица 107. Структура на зърнено-бобовите култури ............................................ 231
Таблица 108. Структура на техническите култури .................................................... 231
Таблица 109. Структура на маслодайните култури ................................................... 231
Таблица 110. Структура на влакнодайните култури ................................................. 231
Таблица 111. Структура на медицинските и ароматните култури ........................... 232
Таблица 112. Структура на фуражните култури ........................................................ 232
Таблица 113. Структура на пресните зеленчуци ........................................................ 232
Таблица 114. Структура на оранжерийните зеленчуци............................................. 233
Таблица 115. Структура на цветята, декоративните растения и разсадниците ...... 233
Таблица 116. Таблица на угарите ................................................................................ 234
16

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

Таблица 117. Структура на лозята ............................................................................... 234
Таблица 118. Структура на овощните видове ............................................................ 234
Таблица 119. Структура на черупковите култури ..................................................... 234
Таблица 120. Структура на ягодоплодните видове ................................................... 235
Таблица 121. Структура на трайните фуражни насаждения ..................................... 235
Таблица 122. Структура на други култури ................................................................. 235
Таблица 123. Норми за отглеждане на животни на мери и пасища ......................... 236
Таблица 124. Динамика на селските стопанства в Община Харманли (бр.) ........... 236
Таблица 125. Структура на селските стопанства в Община Харманли през 2013 г.
......................................................................................................................................... 237
Таблица 126. Структура на селските стопанства в Община Харманли през 2019 г.
......................................................................................................................................... 238
Таблица 127. Динамика на еднокопитните животни ................................................. 238
Таблица 128. Динамика на едрите преживни животни ............................................. 238
Таблица 129. Динамика на стопанства със свине ...................................................... 239
Таблица 130. Пчелни семейства .................................................................................. 239
Таблица 131. Динамика на животновъдните стопанства в Община Харманли на 100
жители по населени места ............................................................................................ 240
Таблица 133. Динамика на отглеждане на животните в Община Харманли .......... 242
Таблица 137. Общински горски територии в Община Харманли (по населени места)
......................................................................................................................................... 244
Таблица 138. Отсечени гори и лежаща маса в m3 от общинските гори................... 245
Таблица 139. Годишен план за ползване на дървесина от горски територии на
Община Харманли през 2020 г. ................................................................................... 246
Таблица 141. Приходи от стоки и продукция, отчет на разходите и финансови
резултат на ОПГК гр. Харманли за периода 2013-2019 г. (хил. лв.) ........................ 247
Таблица 142. Структура на разходите на ОПГК (хил. лв.) ....................................... 247
Таблица 144. Приходи и регистрирани нощувки в места за настаняване в общ.
Харманли........................................................................................................................ 265
Таблица 146. Заведения за хранене и развлечения в Община Харманли ................ 266
Таблица 147. Структура на територията на Община Харманли (дка) ..................... 286
Таблица 148. Структура на територията на населените места (дка) ........................ 287
Таблица 149. Терени по Директивата за природните местообитания 92/43/ ЕИО (ha)
......................................................................................................................................... 288
Таблица 150. Терени по Директива за птиците 2009/147ЕИО (ха) .......................... 288
Таблица 151. Собственост на земите по населени места .......................................... 289
Таблица 152. Баланс на територията по категория на земята (бонитетен бал, дка)291
17

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

Таблица 153. Динамика на намаляване на броя на жилищните сгради (по години на
преброяване) .................................................................................................................. 292
Таблица 154. Брой обитавани жилища, характеристики и начин на използването им
......................................................................................................................................... 293
Таблица 155. Сгради по вид конструкция в Община Харманли (бр.) ..................... 294
Таблица 156. Някои характеристики на обитаваните сгради (бр.)........................... 295
Таблица 157. Благоустрояване на обитаваните жилищни сгради ............................ 297
Таблица 158. Собственост на жилищата (бр.) ............................................................ 298
Таблица 159. Жилищно потребление в Община Харманли ...................................... 298
Таблица 160. Баланс на територията на Община Харманли (съществуващо
положение/проект) ........................................................................................................ 306
Таблица 161. Капацитет на водовземен участък „Бисер“ (хил. m3) ........................ 310
Таблица 162. Структура на водопотреблението в Община Харманли за 2011 г. (m3)
......................................................................................................................................... 311
Таблица 163. Производствената структура на водоснабдителната система ........... 311
Таблица 164. Цели за използване на подземните водни тела в басейна на р. Марица,
използвани за питейни нужди на Община Харманли................................................ 312
Таблица 166. Потребление на вода по населени места през 2013 г. ........................ 314
Таблица 167. Загуби на питейна вода,% ..................................................................... 314
Таблица 168. Показатели за водоснабдяването в гр. Харманли ............................... 315
Таблица 169. Прогноза за водопотреблението в гр. Харманли ................................ 315
Таблица 170. Върхов товар за перспективния период (kW) ..................................... 321
Таблица 171. Улично осветление на територията на Община Харманли ............... 321
Таблица 173. Улични лампи със слънчеви панели .................................................... 322
Таблица 174. Енергопотребление в натура ................................................................. 323
Таблица 175. Енергопотребление в стойност (хил. лв.) ............................................ 324
Таблица 176. Реализирани проекти в Община Харманли през периода 2014 – 2020 г.
......................................................................................................................................... 330
Таблица 177. Проекти за енергийна ефективност в Община Харманли за 2020 г. 330
Таблица 178. Мерки за въвеждане на ЕЕ и ВЕИ, показатели и очаквани резултати
......................................................................................................................................... 331
Таблица 179. Дял на доброто състояние на пътищата от РПМ (%) ......................... 336
Таблица 180. Републикански пътища в населените места на Община Харманли, km
......................................................................................................................................... 340
Таблица 181. Състояние на пътищата с покритие в Община Харманли (km) ........ 341
Таблица 182. Общински пътища в Община Харманли (km) .................................... 341
Таблица 183. Междуградски автобусни линии .......................................................... 342
18

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

Таблица 184. Междуобластни автобусни линии на Община Харманли ................. 342
Таблица 185. Автобусни линии от селата и Харманли ............................................. 342
Таблица 186. Разписание на влаковете през гара Харманли към 20.03.2020 г. ...... 345
Таблица 187. Разписание на влаковете през гара Харманли към 20.03.2020 г. ...... 345
Таблица 188. Модел „ДНСВО” - основни определения ............................................ 355
Таблица 189. Взаимовръзка между движеща сила, категория, вид натиск и източник
на замърсяване/въздействие ......................................................................................... 356
Таблица 191. Екологичен статус/потенциал на повърхностните ВТ в басейна на р.
Марица ........................................................................................................................... 359
Таблица 192. Пунктове за пробонабиране за замърсяване на почвите с тежки
метали и металоиди в Община Харманли .................................................................. 370
Таблица 193. Динамика на сметосъбирането в Община Харманли за периода 2013 –
2019 г. (t) ........................................................................................................................ 374
Таблица 194. Отпадъци по видове в РДНО Харманли за 2019 г. (t) ........................ 376
Таблица 195. Прием на отпадъци по общини за 2019 г............................................. 377
Таблица 196. Регистрирани шумови нива в област Хасково и гр. Хасково през 2017 г.............................383
Таблица 198. Квалификация на общинската администрация в Община Харманли390
Таблица 199. Списък на МПС собственост на Община Харманли (ползвани от
Общинската администрация) ....................................................................................... 391
Таблица 200. Материално-техническо обезпечение на общинската администрация и
второстепенни разпоредители с бюджетни средства в Община Харманли ............ 392
Таблица 201. Наеми от общински имоти (2013 – 2019 г./лв.)................................... 394
Таблица 202. Туристически бази на Община Харманли ........................................... 396
Таблица 203. Приходи на ОП „ОППОТ“ от почивни бази за периода 2016 – 2019 г.
(Година/лева) ................................................................................................................. 397
Таблица 204. Структура на персонала в Община Харманли (бр./образование) ..... 401
Таблица 205. Бюджет на общинските предприятия 2016 – 2019 г. (хил. лв.) ......... 401
Таблица 206. Бюджет на един зает в общинските предприятия, хил. лв./зает........ 402
Таблица 207. Регистър на търговските дружества с общинско участие.................. 402
Таблица 208. Проекти на община Харманли по оперативни програми (2007 – 2013
г. и 2014-2020 г.) ............................................................................................................ 407
Таблица 209. Проекти на Община Харманли по оперативни програми (2007-2013 г.)
......................................................................................................................................... 408
Таблица 210. Проекти на Община Харманли по ОП (2014-2020 г.) ........................ 411
Таблица 211. Приоритети, мерки и проекти на Община Харманли (2014 – 2020 г.)
......................................................................................................................................... 414
Таблица 212. Структура на проектите по приоритети за 2014 – 2020 г. ................. 415
19

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

Таблица 213. Стойност на специфичните цели, мерките и проектите по ОПР
Харманли за периода 2014 – 2020 г. (хил. лв.) ........................................................... 416
Таблица 214. Изпълнение на ОПР 2014 -2020 г. на Община Харманли (хил. лв.) . 420
Таблица 215. Изпълнение на приоритетите на Община Харманли по ОПР за 2014 –
2020 г. (%) ...................................................................................................................... 428
Таблица 216. Сравнение на отчета на бюджета на Община Харманли, лв. ............ 431
Таблица 217. ГУП на приходите за периода 2013 – 2019 г. (хил. лв.) ..................... 432
Таблица 218. Отчет по приходите за 2013 – 2019 г. (хил. лв.).................................. 432
Таблица 219. Приходи от ДД 2013 – 2019 г. (хил. лв.) .............................................. 433
Таблица 220. Приходи от местни дейности /МД/ за периода 2013 – 2019 г. (хил. лв.)
......................................................................................................................................... 433
Таблица 221. Годишните уточнени разходи (ГУП) 2013 – 2019 г. (хил. лв.).......... 433
Таблица 222. Отчет на разходите по бюджета 2013 – 2019 г. (хил. лв.) .................. 434
Таблица 223. Отчет на разходите без придобиване на ПНА (хил. лв.).................... 434
Таблица 224. Разходите за държавни дейности (ДД) 2013 – 2019 г. (хил. лв.) ....... 434
Таблица 225. Разходи за местни дейности (МД) през периода 2013 – 2019 г. (хил.
лв.)................................................................................................................................... 435
Таблица 226. Разходи за местни дейности без ПНА (хил. лв.) ................................. 435
Таблица 227. Отчет на трансферите за периода 2013 – 2019 г. (хил. лв.) ............... 435
Таблица 228. Корекция на трансфера с ПНА (хил. лв.) ............................................ 436
Таблица 229. Трансфер в държавните дейности 2013 – 2019 г. (хил. лв.) ............... 436
Таблица 230. Трансфер в местните дейност 2013 – 2019 г. (хил. лв.)...................... 436
Таблица 231. Отчет на финансирането през периода 2013 – 2019 г. (хил. лв.)....... 437
Таблица 232. Отчет на финансирането на държавните дейности през периода 2013 –
2019 г. (хил. лв.) ............................................................................................................ 437
Таблица 233. Отчет на финансирането на местните дейности през периода 2013 –
2019 г. (хил. лв.) ............................................................................................................ 437
Таблица 234. Основни капиталови разходи по плановата задача на Община
Харманли (лв.) ............................................................................................................... 438
Таблица 235. Други разходи и външни помощи на Община Харманли за периода
2013–2019 г., (лв.).......................................................................................................... 440
Таблица 236. Годишна задача – План на Община Харманли за периода 2013 -2019 г.
......................................................................................................................................... 442
Таблица 237. Отчет за капиталовите разходи на Община Харманли за периода 2013
– 2019 г., (лв.)................................................................................................................. 442
Таблица 238. Отчет на капиталовите разходи на Община Харманли през периода
2013 – 2019 г. (лв.)......................................................................................................... 443

20

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

Таблица 239. Изпълнение на годишната задача (плана на общината) и отчета за
периода 2013 – 2019 г. (лв.) .......................................................................................... 443
Таблица 240. Приоритети за развитие на община Харманли за периода 2021-2027 г.
– Зони за въздействие ................................................................................................... 515
Таблица 241. Експонираност на стопанските системи в България на въздействието
на опасни хидро-климатични явления ........................................................................ 534
Таблица 242. Индикатори за чувствителността на стопанските сектори към
климатичните промени и екстремните събития, свързани с тях .............................. 535
Списък на снимките
Снимки 1 и 2. Социален патронаж, гр. Харманли .................................................................. 174
Снимки 3 и 4. Дом за стари хора, гр. Харманли ..................................................................... 175
Снимки 5 и 6. Центърът за обществена подкрепа, гр. Харманли ......................................... 176
Снимки 7, 8 и 9. Център за настаняване от семеен тип на деца/младежи с увреждания,
Харманли .................................................................................................................................... 177
Снимка 10. .................................................................................................................................. 178
Снимка 12. Гърбавият мост в Харманли (1585 г.) .................................................................. 183
Снимка 14. Изворът на Белоногата .......................................................................................... 183
Снимка 13. Храм "Св. Атанасий" (1835 г.) ............................................................................. 183
Снимка 15. Народно читалище „Дружба 1870 г.“, гр. Харманли ......................................... 185
Снимка 16. Културен център и Библиотека, гр. Харманли ................................................... 192
Снимка 17. Исторически музей Харманли .............................................................................. 193
Снимки 20 и 21. Фолклорен фестивал „На Хармана“ ............................................................ 195
Снимки 22 и 23. Фолклорен фестивал „Тракийска шевица” ................................................. 196
Снимки 24 и 25. Международния хоров фестивал „Хармония” ........................................... 196
Снимки 30 и 31. Скален култов тракийски комплекс „Глухите камъни“ ............................ 200
Снимка 32. Визуализация на проект на спортен комплекс „Хеброс“, гр. Харманли.......... 203
Снимки 51 и 52. Станция, късноантична и средновековна крепост „Кастра Рубра“ .......... 253
Снимки 55, 56 и 57. Менхир при с. Овчарово......................................................................... 254
Снимки 58 и 59. Долмен "Каменната къща", край с. Остър камък ....................................... 254
Снимки 63, 64 и 65. Накит открит в надгробна могила край с. Изворово, Община Харманли
..................................................................................................................................................... 255
Снимки 67 и 68. Останки от Кервансарая ............................................................................... 256
Снимки 69 и 70. Гърбавият мост в гр. Харманли ................................................................... 256
Снимка (пано) 71. Чешма Изворът на Белоногата, гр. Харманли......................................... 257
Снимка 72. Теке на Хазър баба ................................................................................................ 257
Снимки 73 и 74. Параклис „Св. Трифон“ (Трифончето)........................................................ 258
Снимки 75 и 76. Църкви „Св. Атанасий“ и „Св. Иван Рилски“, гр. Харманли ................... 258
Снимка (пано) 81. Фестивал на Хармана, гр. Харманли........................................................ 260
21

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
АЗ

Агенция по заетостта

АИК

Адаптиране към изменението на климата

АИС

Автоматична измервателна система

АИС-АКБ

Автоматизирана информационна система – Археологическа
карта на България

АМ

Автомагистрала

АПИ

Агенция “Пътна инфраструктура”

АПК

Административнопроцесуален кодекс

АПОС

Акт за публична общинска собственост

АРИИСДАРБ

Административния
регистър
на
Интегрираната
информационна система на държавната администрация на Р
България

АСП

Агенция за социално подпомагане

АУЕР

Агенция за устойчиво енергийно развитие

БАН

Българска академия на науките

БЕЛ

Български език и литература

БВП

Брутен вътрешен продукт

БГВ

Битово гореща вода

БД ИБР

Басейнова
дирекция
за
Източнобеломорски район

БДС

Брутната добавена стойност

БМЧК

Български младежки червен кръст

БПВ

Битово питейна вода

БПП

Бруто произведена продукция

БРиЕС

Биологично разнообразие и екосистеми

БФП

Безвъзмездна финансова помощ

ВАП

Върховна административна прокуратура

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ВЕЦ

Водноелектрическа централа

ВИ

Винарска изба

ВТВ

В трудоспособна възраст

ВяЕЦ

Вятърна електрическа централа

ГД

Главна дирекция

ГДТБО

Градско депо за твърди битови отпадъци

ГИС

Географска информационна система
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ГКК

Главен канализационен колектор

ГКМ

Градска канализационна мрежа

ГКПП

Граничен контролно-пропускателен пункт

ГПСОВ

Градска пречиствателна станция за отпадъчни води

ГУП

Годишен уточнен план

ГТ

Горски територии

ДАЕУ

Държавна агенция „Електронно управление”

ДБТ

Дирекция „Бюро по труда“

ДВ

Държавен вестник

ДГ

Детска градина

ДГС

Държавно горско стопанство

ДГТ

Държавни горски територии

ДД

Държавни дейности

ДЗИ

Държавни зрелостни изпити

ДМА

Дълготрайни материални активи

ДРД

Дребен рогат добитък

ДСП

Дирекция „Социално подпомагане“

ДФЗ

Държавен фонд „Земеделие“

ДЦДМУ

Дневен център за деца и младежи с увреждания

EE

Енергийна ефективност

ЕЗП

Европейския зелен пакт

ЕИО

Европейска икономическа общност

ЕИБ

Европейската инвестиционна банка

ЕК

Европейска комисия

ЕКАТТЕ

Единен класификатор на административно-териториалните и
териториалните единици

ЕКЦИВ

Европейският
въпроси

ЕООУПО

Екологична оценка на общ устройствен план на община

ЕПС

Електрически превозни средства

ЕРИПЗ

Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители

ЕМП

Електромагнитните полета

ЕПИП

Европейски портал за инвестиционни проекти

ЕРД

Едър рогат добитък

ЕС

Европейски съюз

ЕСФ

Европейски социален фонд
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ЕФ

Европейски фондове

ЕФСИ

Европейски фонд за стратегически инвестиции

ГАФ

Група за автентичен фолклор

ГДПБЗН

ГД "Пожарна безопасност и защита на населението"

ЗА

Закон за администрацията

ЗАТУРБ

Закон за административно-териториалното устройство на РБ

ЗБР

Закон за биологичното разнообразие

ЗБСППМН

Закон за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните

ЗВСГЗГФ

Закон за възстановяване на собствеността върху горите и
земите от горския фонд

ЗЕ

Закон за енергетиката

ЗЗ

Защитена зона

ЗЗТ

Закон за защитените територии

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗКН

Закон за културното наследство

ЗЛП

Закон за личната помощ

ЗМСМА

Закон за местното самоуправление и местната администрация

ЗМИ

Закон за местните избори

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗЛС

Закон за лечебните заведения

ЗМ

Защитена местност

ЗРР

Закон за регионалното развитие

ЗСП

Закон за социално подпомагане

ЗСПЗЗ

Закон за собствеността и ползването на земеделски земи

ЗТ

Защитена територия

ЗУО

Закон за управление на отпадъците

ИАОС

Изпълнителна Агенция по Околна Среда

ИВТ

Изкуствени водни тела

ИК

Изборен кодекс

ИКТ

Информационни и комуникационни технологии

ИмТ

Интермодален терминал

ИТ

Информационни технологии

ИУЕЕО

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

ИУМПС

Излезлите от употреба моторни превозни средства

ОЕТК

Общоевропейски транспортен коридор
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КАВ

Качество на атмосферния въздух

КВС

Карта на възстановената собственост

КГГП

Комитет по горите и горската промишленост

КИД 2008

Класификация на икономическите дейности

КИН

Културно-историческо наследство

КЛЕЕВЕИ

Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми
енергийни източници за България

КМА

Комплексна механизация и автоматизация

КОПС

Комитет за опазване на природната среда при МС на НРБ

КОНмКН

Конвенция за опазване на нематериалното културно наследство

КПД

Коефициент на полезно действие

КР

Комплексно разрешително

КСС

Количествено стойностна сметка

КЦБХ

Културен център и библиотека Харманли

ЛОС

Летливи органични съединения

ЛУП

Лесоустройствен план

МБАЛ

Многопрофилна болница за активно лечение

МВР

Министерство на вътрешните работи

МД

Местни дейности

МИГ

Местна инициативна група

МКБСППМП

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви
на малолетните и пълнолетните

МКН

Материално културно наследство

МГОПС

Министерство на горите и опазване на околната среда

МЗ

Министерство на здравеопазването

МЗХГ

Министерство на земеделието, храните и горите

МКБ-10

Международна статистическа класификация на болестите и
проблемите, свързани със здравето. 10 версия. Световна
здравна организация.

МКРБ

Министерство на културата на Република България

МК

Министерство на културата

МО

Министерство на отбраната

МОМН

Министерство на образованието, младежта и науката

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МС на НРБ

Министерски съвет на Народна Република България
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МСЗГ

Медицински специалисти по здравни грижи (медицински
сестри, фелдшери)

МСП

Малки и средни предприятия

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

МФ

Министерство на финансите

МЦ

Медицински център

НДЕФ

Национален доверителен екофонд

НАИМ при БАН

Националния археологически институт с музей при БАН

НАО

Наредба за административното обслужване

НАР

Наредба за административния регистър

НАСНКРГФ

Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол
на радиационния гама-фон

НАТУРА 2000

Европейска екологична мрежа от защитени зони

НАСЕМ

Националната автоматична система за екологичен мониторинг

НЕМ

Национална екологична мрежа

НЗКБ

Националната здравна карта на България

НОССМИПОУЕГНКЦ

Наредба „за обхвата, структурата, съдържането и методиката за
изработване на плановете за опазване и управление на
единичните или груповите недвижими културни ценности

НПУО

Национален план за управление на отпадъците

НСМОС

Национална система за мониторинг на околната среда

НСРР

Национална стратегическа референтна рамка

НИМХ

Националния институт по метеорология и хидрология

НИНКН

Национален институт за недвижимо културно наследство

НИПК

Национален институт за паметници на културата

НКЗЗПТП

Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна
на тяхното предназначение

НК

Национален конкурс

НКЖИ

Национална компания железопътна инфраструктура

НКН

Недвижимо културно наследство

НКПР

Национална концепция за пространствено развитие

НКЦ

Недвижима културна ценност

НмКН

Нематериално културно наследство

НН

Ниско напрежение

НОК

Национален оптичен кабел

НПО

Неправителствена организация

НС

Народно събрание
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НСДРРБ

Национална стратегия за демографско развитие на Р България

НСИ

Национален статистически институт

НСМФ

Научно-спомагателен музеен фонд

НСНТ

Национален събор на народното творчество

НСРР

Национална стратегия за регионално развитие

НТВ

Над трудоспособна възраст.

НУБА

Негодни за употреба батерии и акумулатори

НУРУДЗК

Наредба № 36 от 21.07. 2009 г. за условията и реда за
упражняване на държавен здравен контрол

НУ

Начално училище

НУРОЦПО

Наредба за условията и реда за отпускане на целева помощ за
отопление

НФФ

Национален фолклорен фестивал

НЦТР

Национален център за териториално развитие

НЧ

Народно читалище

ОбА

Общинска администрация

ОбмФ

Обменен музеен фонд

ОбС

Общински съвет

ОбГТ

Общински горски територии

ОГП

Общ градоустройствен план

ОЕТК

Общоевропейски транспортен коридор

ООп

Организации за оползотворяване

ОП

Оперативна програма

ОПАК

Оперативна програма „Административен капацитет“

ОПГК

Общинско предприятие „Горска компания“

ОПИК

Оперативна програма иновации и конкурентоспособност

ОПРКБИ

Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика

ОПНОИР

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“

ОПП

Общата произведена продукция

ОППБС

Общинско предприятие
строителство“

„Превенция,

благоустройство

и

ОПОППОТ

Общинско предприятие „Общински паркинги, пазари, отдих и
туризъм“

ОПР

Общински план за развитие

ОПРР

Оперативна програма „Регионално развитие“
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ОПРСР

Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство”

ОПРЧР

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

ОПХОМП

Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане

ОПЧ

Общинско предприятие „Чистота”

ОСЗ

Общинска служба „Земеделие“

ОСП

Обща селскостопанска политика

ОСР

Областна стратегия за развитие

ОУ

Основно училище

ОУП

Общ устройствен план

ОУПО

Общ устройствен план на община

ОМФ

Основен музеен фонд

ПБВ

Питейно-битови води

ПВ

Пътен възел

ПВТ

Подземно водно тяло

ПГЕТ

Професионална гимназия по електропромишленост и текстил

ПД

Приходи от дейността

ПЕЕ

Програма за енергийна ефективност

ПЗ

Природна забележителност

ПИ

Поземлен имот

ПиР
ПИРО

Пренос и разпределение
План за интегрирано развитие на община

ПКС

Професионална квалификационна степен

ПМС

Постановление на Министерски съвет

ПНА

Придобиване на нефинансови активи

ПНУТ

Правила и норми за устройство на териториите

ПОО

Професионално образование и обучение (продължаващо)

ПОУ

План за опазване и управление

ППЗРР

Правилник за приложение на Закона за регионалното развитие

ППЗСП

Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане

ППС

Пътно превозно средство

ПР

Поддържан резерват

ПРСР

Програмата за развитие на селските райони

ПС

Помпена станция

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

п/ст

Подстанция
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ПТ

Производителност на труда

ПТВ

Под трудоспособна възраст

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на
околната среда

ПУРБ

План за управление на речния басейн

ПЧИ

Преки чуждестранни инвестиции

ПЧП

Публично-частно партньорство

Р България

Република България

РБ

Републикански бюджет

РДВ

Рамкова директива за водите

РДНО

Регионално депо за неопасни отпадъци

РЗИ

Регионални здравни инспекции

РЗПРН

Район със значителен потенциален риск от наводнения

РИОСВ

Регионална инспекция по околна среда и води

РПМ

Републиканска пътна мрежа

РПС

Районна пощенска станция

СГ

Средно годишна/о

СД

Средно дневна/о

СГН

Средно годишна норма

СДН

Средно дневна норма

СЗО

Световната здравна организация

СИАРБ

Социално-икономически анализ на районите в България

СИФ

Социално-инвестиционен фонд

СМЗ

Смесена многофункционална зона

СМР

Стратегия за местно развитие

СН

Средно напрежение

СО

Строителни отпадъци

СОЗ

Санитарна охранителна зона

СВОМР

Стратегия за Водено от общностите местно развитие

СУ

Средно училище

СЦ

Специфична цел

ТБО

Твърди битови отпадъци

ТГС

Трансгранично сътрудничество

ТЕТК

Трансевропейски транспортен коридор

ТЕЦ

Топлоелектрическа централа
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ТЗ

Търговски закон

ТК

Тръбен кладенец

ТП

Трафопост

ТС

Танцов състав

ТСБ

Териториално статистическо бюро

УПИ

Урегулиран поземлен имот

ФЕЕВИ

Фонд за енергийна ефективност и възобновяеми източници

ФЕПНЛ

Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

ФЕЦ

Фотоволтаична електрическа централа

ФП

Фолклорен празник

ФПЧ

Фини прахови частици

ФС

Фолклорен събор

ФФ

Фолклорен фестивал

ХОББ

Хронична обструктивна белодробна болест

ХПК

Химично потребление на кислород

ЦБ

Централен бюджет

ЦНСТ

Център за настаняване от семеен тип на деца/младежи с
увреждания

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа

ЧИ

Частни инвестиции

ЮЦРП

Южен централен район за планиране

EICR

Европейския институт за културни маршрути

СPSV

Сhains of production of surplus value („Производствени вериги
на принадена стойност”)

FAO

Food and Agriculture Organization of the United Nations
(Организация на храните и земеделието на ООН)

IEEP

Институт за Европейска политика в областта на околната среда

INSPIRE

Директива 2007/2/EО за създаване на инфраструктура за
пространствена информация в Европейската общност

IPCC

Междуправителствена експертна група по климатичните
промени (основана през 1988 г. от Световната метеорологична
организация (WMO) и от Програмата на ООН за околната
среда (UNEP)

HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Point (Анализ на
опасностите и контрол на критичните точки)
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KISA

Обучени по развитие на видове умения: технически,
управленски, предприемачески, екологични, други

NGA

Next Generation Access (Мрежи за широколентов достъп от
следващо поколение)

RCO

Общ показател за крайния продукт на регионалната политика

RCR

Общ показател за резултатите на регионалната политика

REECL

Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома

RDF

Refuse Derived Fuel (модифицирано гориво, получено чрез
раздробяване и дехидратиране на ТБО)

SSI

Small scale industry („Маломащабни индустрии”)

VoIP

Voice over Internet Protocol, Voice over IP – глас чрез Интернет
протокол. Технология, която позволява пренасянето на глас
(телефония) благодарение на инфраструктурата на Интернет
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УВОД
Изработването на ПИРО Харманли (2021-2027 г.) е възложен от Община Харманли
на „Адориа Консулт“ ЕООД на основание Договор 322/12.02.2020 г. ПИРО е приет от
Общински съвет Харманли в Протокол №27 с Решение № 411/ 22.12.2021 г.
Настоящият документ е разработен в съответствие с европейските изисквания и
българското законодателство: чл. 9, чл. 13 и чл. 23 от Закона за регионално развитие,
Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) и Методически
указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на общините
(ПИРО) за периода 2021 – 2027 г. Целта на ПИРО е определянето в средносрочен план (7
години) на актуалните проблеми, нуждите и потенциала за развитие на общината,
разработването на интегрирана инвестиционна програма и идентифициране на проекти, за
реализирането на плана. ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за развитието
на общината в съответствие с областната стратегия за развитие и общия устройствен план
на общината. Успешното планиране и реализиране на общинския план допринася за
постигане на националните цели и приоритетите за регионално и местно развитие.
Общинският план е част от йерархичната система от стратегически документи на
една община. Периодът на действие е 7 години и съвпада с програмния период на
Европейския съюз. Нормативната уредба предвижда обсъждане и съгласуване на плановете
за развитие с редица заинтересовани органи, организации, институции, физически и
юридически лица на територията на общината. Общинският план се обсъжда и приема от
Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината.
Планът за интегрирано развитие на общината изпълнява следните основни задачи:
• очертава в средносрочен план визията и мисията на Община Харманли за периода 2021
– 2027 г.;
• извежда стратегическите и специфични цели за развитие на Община Харманли на
основата на наличните ресурсите и възможностите за развитие за период 2021 – 2027 г.;
• извежда основните приоритети, мерки и проекти и ги обвързва с възможностите за
финансиране за целия планов период 2021 – 2027 г.;
• обобщава изводите от направения анализ на социално-икономическия профил на
общината и набелязва възможностите за привличане на външни ресурси;
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• осигурява стратегическа основа за привличане на безвъзмездни финансови средства по
оперативни и други програми за финансиране за периода на действие на Плана и
привличане на инвестиции;
• интегриране на ресурсите на всички заинтересовани страни за изпълнение на
планираните приоритети и извеждане на общи политики за устойчиво развитие.
Принципи на разработване и цели, на които отговаря Общинският план:
• единен подход за планиране и програмиране;
• териториална и целева концентрация на ресурсите;
• партньорство, публичност и прозрачност на всички нива на планиране, програмиране,
финансиране, наблюдение и оценка;
• допълняемост на публичните разходи при съвместно финансиране с други източници;
• координация на компетентни органи в процеса на планиране, програмиране, ресурсно
осигуряване, наблюдение и оценка;
• интегрирано териториално развитие на общината и съвместни инициативи със съседни
общини;
• съгласуваност с други структуроопределящи политики, инструменти и действия на
международно, национално и регионално ниво, включително с правилата за
конкуренция, възлагане на обществени поръчки, опазване и подобряване на околната
среда, премахване на всички форми на дискриминация и неравнопоставеност и др.
При разработването на настоящия План е използвана цялата налична информация
и актуални данни с цел очертаване на сегашните тенденции на развитие. Основните
източници на информация са:
• Общински план за развитие на Община Харманли 2014 - 2020 г.
• Оценка на степента на изпълнение на ОПР на Община Харманли за периода 2014 – 2020 г.
• Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие на
Община Харманли за периода 2014 – 2020 и съображения за актуализация на
програмата за реализация на ОПР, Приложение № 1 към Протокол 45 от 29.04.2015 г.
• Актуализирана Програма за реализация на Общински план за развитие на Община
Харманли за периода 2014-2020, Приложение № 2 към Протокол 45 от 29.04.2015 г.
• Програма за управление на мандат 2015 – 2019 г.
• Годишни отчети за изпълнение на Програмата за управление на кмета на Община
Харманли;
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• Годишни цели на общинска администрация Харманли и отчетни документи;
• ОУП на Община Харманли и Екологична оценка на общия устройствен план;
• Програми и стратегии по секторни отрасли и политики на Общината;
• Годишни бюджети и тригодишна бюджетна прогноза;
• Текущи и годишни данни и справки по направления;
• Статистически данни от НСИ; ТСБ – Област Хасково; Дирекция Бюро по труда, гр.
Харманли; Областно пътно управление Хасково; Търговски регистър; РИОСВ, Хасково;
ДГС, Хасково; РЗИ, Хасково; НАИМ; НИНКН;
• реализиране на комуникационна програма, срещи с ръководството на Общината,
заинтересовани страни, граждани, анкетни проучвания и фокус групи;
• електронна страница на Община Харманли.
Структура на ПИРО Харманли за периода 2021 – 2027 г.:
• териториален обхват и анализ на природните ресурси, социалното и икономическото
развитие на Община Харманли;
• стратегия за развитие на Община Харманли за периода 2021-2027 г.;
• индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на
плана;
• комуникационната стратегия;
• приоритетни зони за въздействие;
• програма за реализация на ПИРО;
• мерки за ограничаване на изменението на климата и за адаптация към вече настъпилите
промени;
• необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО;
• приложения.
Посочените структурни компоненти имат логическа последователност и взаимна
обвързаност. Аналитичната част на документа е основа за формулиране на стратегическата
част, а дефинираните подходи и механизми за управление, наблюдение и оценка,
осигуряват практическото изпълнение и постигането на целите и приоритетите.
При разработването на ПИРО са използвани доказани теоретични и практически
методи за стратегическо планиране на устойчивото общинско развитие. Използвани са
съвременните практики за подготовка на стратегически документи, изготвянето на
комплексни анализи, обобщени оценки и прогнозиране на интегрирано развитие. Акцентът
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е върху инструментариума за реализация на плана, създаден на основата, както на
задължителните национални методологически изисквания, прилаганите европейски
подходи, съществуващите добри практики и опит за управление на проекти в българските
общини, включително структурите на местното самоуправление, неправителствения и
частния сектор. Подобен начин осигурява внедряването на съвременни идеи, но и
способност за тяхната изпълнимост.
Използвани методи и принципи в разработването на ПИРО:
• метод на научен подход при планиране;
• методът на системния анализ и синтез;
• метод на интегрирано планиране;
• методът на екстраполацията;
• индексният и коефициентният методи;
• метод на верижния индекс;
• методът на SWOT анализа;
• методът на конверсията;
• методът на еквивалентността;
• метод на концентрация;
• метод на синергия;
• метод на приемственост, съгласуваност и непрекъснатост на плановия процес;
• методи на публичност, прозрачност, партньорство и гражданско участие в процеса на
вземане на решения.
В процеса на стратегическо планиране са използвани следните принципи:
• Структурираност – общинският план е съвкупност на смислово, функционално и
хронологично свързани елементи. Използван е утвърдения метод за последователно
надграждане на първоначален (ситуационен) анализ, синтезирани оценки, обоснована
стратегия и оперативни инструменти за реализация;
• Комплексност – изследванията и изводите на ПИРО касаят разнообразните социални,
икономически, екологични, културни и управленски проявления на местното развитие;
• Точност – приложените анализи са основават на актуална официална статистическа
информация. Същият принцип е използван и при дефинирането на системата от
индикатори, с оглед на нейната реална приложимост и резултатност;
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• Публичност и партньорство – активен контакт и обмен на идеи със заинтересованите
страни е ръководен принцип във всички дейности от обхвата на ПИРО. Съвместно са
проследени характеристиките на общината, идентифицирани са проблемите и
потенциалите, формулирани са стратегическите предложения и са положени основите за
споделено реализиране на ПИРО;
• Балансираност – планиране на инициативи, които в своята съвкупност не само имат
синергичен ефект, но и които самостоятелно задоволяват остри социално-икономически
и обществени потребности.
ПИРО е хармонизиран с кохезионната политика на Европейския съюз,
националната, регионалната и областна политика. Така се постига по-висока ефективност
при реализирането на целите на местното развитие и практическа реализация чрез:
• прилагането на единен подход и стандарти на планиране и програмиране на развитието;
• взаимна обвързаност на стратегиите и плановете на различните териториални нива;
• използването на механизми за широко партньорство и координация между органите и
институциите, бизнеса и гражданското общество;
• използването на общи инструменти за финансово подпомагане.
При разработване на Общинския план за развитие са отчетени следните
стратегически документи: Стратегическата рамка на Европейския съюз 2021-20201 г.,
Европейския зелен пакт, „Европа 2030“, Многогодишна финансова рамка 2021-2027 г. на
ЕС, националните приоритети заложени в Стратегическа рамка на Национална програма за
развитие на Република България: България 2020, Национална програма за развитие
„България 2030“, Национална концепция за пространствено развитие (за периода 2013 –
2025 г.), Национална стратегия за регионално развитие на РБ за периода 2012-2022,
Актуализирана Национална стратегия за демографско развитие на населението в Р България
(2012 – 2030 г.), Регионален план за развитие на Южен централен район 2014-2020 г.,
Областна стратегия за развитие на област Хасково за периода 2014 -2020 г. и местни
приоритети заложени в Общия устройствен план на Община Харманли и Общинския план
за развитие 2014 – 2020 г. и др.
Основните принципи на работа и финансиране в следващите седем години са:
• Концентрация – прецизно формулирани приоритети в сферата на енергийната
ефективност, възобновяемите енергийни източници, иновациите, цифровизацията и
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подобряването на конкурентоспособността на МСП в районите с подходящи условия и
ресурси;
• Координация - съответствие на местните и регионалните политики и инструменти с
националните и европейските, и съгласуване на финансовите политики с динамично
променящите се световни, европейски и национални икономически условия;
• Коопериране - разпространяване на иновативни практики и продължаваща работа за
повишаване на институционалния, административния и експертния капацитет в областта
на регионалното и пространственото развитие;
• Кохезия - гъвкава политика чрез фокус върху устойчивото градско и селско развитие,
интегрирането на проекти и програми, на териториални, човешки, времеви,
информационни и финансови ресурси.
Общинският план за развитие на Община Харманли отразява стратегическите цели
и приоритети на европейско, национално, регионално и местно развитие, както следва:
• Европейския зелен пакт – основна цел – прилагане на различни политически
инициативи с цел достигане на нулеви нетни емисии в борбата с глобалното затопляне
до 2050 г. (водят се нови преговори за 2035 г., дори 2030 г.). Пактът съдържа 10 точки:
кръгова икономика - по-широката индустриална стратегия на ЕС, базирана на устойчива
продуктова политика; реновиране на сградите – удвояване и утрояване на процента на
реновираните сгради; нулево замърсяване – цел „околна среда без замърсители“;
екосистеми и биоразнообразие - включва мерки за справяне със замърсяването на
почвата и водите, както и нова стратегия за горите („Нуждаем се от повече дървета в
Европа“); стратегия „От фермата до вилицата“ – цел - система за „зелено и поздравословно земеделие“ (намаляване на използването на химически пестициди,
изкуствени торове и антибиотици); транспорт - достигане на нулеви стойности на
въглеродните емисии през следващото десетилетие; финанси - Механизъм за справедлив
преход, за да се помогне на регионите, най-силно зависими от изкопаемите горива;
научни изследвания, разработки и иновации – финансирането на създаването на нови
климатични технологии и екологични изследователски проекти; външни отношения –
защита на индустрията от нелоялна конкуренция и мобилизиране в подкрепа на Зелената
сделка.
• Проект „Европа 2030“ – предвижда създаване на силно конкурентна и устойчива
социална пазарна икономика; човешкият капитал се разглежда като ключов
стратегически инструмент за осигуряване на успех на икономиката; нова индустриална
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революция и развитие на кръгова и зелена икономика като модел на икономика с ниски
въглеродни емисии производство и потребление, ограничаващ до минимум отпадъците
и удължаване на жизнения цикъл на продуктите и намиращ баланс между
икономическия растеж, справедливо социалното развитие и здравето на околната среда;
обща енергийна политика на ЕС насочена към по-висока енергийна ефективност,
диверсификация на енергийни доставки, развитие на безопасна ядрена енергетика и
модернизиране на енергийната мрежа („интелигентни“ компютърно управлявани
мрежи); активни политики за борбата с изменението на климата и справяне с
демографското предизвикателство (застаряване на населението на Европа); укрепване на
единния пазар срещу изкушенията на икономическия национализъм; реформиране на
пазара на труда на основата на гъвкавост и сигурност и модернизиране практиките на
корпоративно управление; развитие и популяризиране на ценностите на ЕС и по-активно
участие на гражданите във взимането на решения; борба срещу социалната изолация,
бедността и дискриминацията по полов признак; нов „европейски модел на сигурност“
(финансовата нестабилност, влошаването на околната среда, енергийната зависимост,
организираната престъпност, тероризъм и др.); подход към доброто управление основано на принципите на откритост, участие, споделяне на властта, отчетност,
партньорство и ефективност, съобразяване с принципа на субсидиарност (решенията да
се вземат на най-ефективното равнище и възможно най-близо до гражданите) и спазване
на принципите на „многостепенно управление“ (споделена компетентност между
различните равнища на властта); общо споделено разбиране на историята на ЕС,
ежедневната действителност и бъдещето; нов модел на „управление в партньорство“ и
развитие на регионите;
• Многогодишна финансова рамка 2021-2027 г. на ЕС - предвижда създаване на
програмата InvestEU, която ще включва четири стълба - Фонд InvestEU за финансиране
на гаранцията на ЕС; Консултантския център InvestEU, който ще предоставя техническа
помощ; Портал InvestEU ще предоставя база данни за насърчаване на проекти, които
търсят финансиране; Операции за смесено финансиране. Предвижда се приоритетно
финансиране на: устойчива инфраструктура; научни изследвания, иновации и
цифровизация; МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация; Социални
инвестиции и умения;
• Национална програма за развитие на Република България: България 2020 –
приоритети: 1) Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и
обучението и качествените характеристики на работната сила; 2) Намаляване на
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бедността и насърчаване на социалното включване; 3) Постигане на устойчиво
интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал; 4) Развитие на
аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за производство на продукти
с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните ресурси; 5)
Подкрепа

на

иновационните

и

инвестиционни

дейности

за

повишаване

на

конкурентоспособността на икономиката; 6) Укрепване на институционалната среда за
по-висока ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса; 7) Енергийна
сигурност и повишаване на ресурсната ефективност; 8) Подобряване на транспортната
свързаност и достъпа до пазари.
• Национална програма за развитие „България 2030“:
-

Цели: 1) ускорено икономическо развитие 2) демографски подем 3) намаляване на
неравенствата.

-

Оси на развитие и национални приоритети:
 1. Иновативна и интелигентна България:
 П1. Образование и умения - основната цел ще е повишаването на качеството
на човешкия капитал, чрез формирането на високо образовани, иновативни
и

активни

личности,

способни

да

се

реализират

успешно

като

професионалисти и граждани, и така да допринесат за личното си
благоденствие и устойчивото развитие на всички социални сфери;
 П2. Наука и научна инфраструктура - основната цел ще е стимулиране и
ускоряване на процеса на разработване и внедряване на иновации в отделните
сектори на икономиката, като ключова е ролята на образователните
институции, научните центрове, бизнеса и връзката между тях;
 П3. Интелигентна индустрия - цели стимулиране на процеса на
цифровизация на реалната икономика.
 2. Зелена и устойчива България:
 П4. Кръгова и нисковъглеродна икономика - основна цел ще е повишаването
на ресурсната и в частност енергийната производителност, при следване на
принципите на кръговата икономика и стимулиране внедряването на
нисковъглеродни, ресурсно ефективни и безотпадни технологии;
 П5. Чист въздух и биоразнообразие - основна цел в областта на опазването
на околната среда ще бъде подобряване качеството на атмосферния въздух
и в частност - намаляване на концентрацията на ФПЧ;
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 П6. Устойчиво селско стопанство - основна цел ще е развитието на
интелигентен, устойчив и диверсифициран сектор на селското стопанство,
който да гарантира продоволствената сигурност на населението.
 3. Свързана и интегрирана България:
 П7. Транспортна свързаност - основната цел ще продължи да бъде
осигуряването на по-добра свързаност и достъпност на населените места в
страната;
 П8. Цифрова свързаност - основен фокус ще бъде изграждането на модерна
и сигурна цифрова инфраструктура, като основа за предлагане на повече
услуги чрез цифрово управление и сътрудничество.
 П9. Местно развитие – целта ще е оползотворяването на идентифицирания
местен потенциал за развитие, както и адресиране на местните проблеми и
предизвикателства.
 4. Отзивчива и справедлива България:
 П10.

Институционална

рамка

-

цел

ще

е

подобряването

на

институционалната рамка, като усилията ще бъдат насочени към намаляване
на регулаторната тежест, подобряване на качеството, предвидимостта и
устойчивостта на политиките на изпълнителната власт и на нормативната
среда, укрепване на независимостта на съдебната система и намаляване на
риска от корупция, което ще подобри бизнес средата и международната
конкурентоспособност на икономиката;
 П11. Социално включване - основна цел ще е намаляване на социалните
неравенства и активното социално приобщаване на уязвимите групи, чрез
повишаване на възможностите им за започване на работа, подобряване на
уменията, насърчаване на социално-икономическата им интеграция,
подобряване на достъпа им до качествени социални услуги и преодоляване
на тежките материални лишения и лошите жилищни условия.
 5. Духовна и жизнена България:
 П12. Здраве и спорт – основна цел ще е подобряване на здравните
характеристики на населението и следователно повишаване на качеството
на човешкия капитал в страната;
 П13. Култура, наследство и туризъм - основна цел ще е развитие и
съхранение на културното богатство и оползотворяването на потенциала му
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като инструмент за социално сближаване, стимулиране на творческата и
иновативна мисъл, както и за генериране на икономически ползи.
• Национална концепция за пространствено развитие (за периода 2013 – 2025 г.) средносрочен документ, чиито стратегически хоризонт се разширява до 2030 г. за найважните приоритети в транспортно-комуникационната и инженерно-техническата
инфраструктура. Според Съвета на Европа пространственото развитие се определя като
„еволюция на териториите във всички измерения (икономически, социални, екологични,
физически)“. Цели и задачи:
- Постигане на целите и задачите за устройство на територията на национално ниво,
обвързано с общото устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие и
ресурсните възможности;
- Интегриране на устройственото планиране с регионалното и секторните планирания,
чрез териториално координиране на секторните политики, стратегии, планове и
програми, имащи пряко или косвено отношение към пространственото развитие;
- Намаляване на диспропорциите в ползването, вкл. презастрояването на територията,
без да се отхвърля принципа на регионалната политика за концентрация и създаване
на оптимални условия за устойчивост и плановост в пространственото развитие;
- Създаване на териториална основа за стимулиране на полицентричното развитие на
мрежата от градове и подобряване на ефективността на връзките между централните
и периферните райони, между градовете и заобикалящите ги селски райони;
- Дефиниране

и

определяне

на

територии

със

специфични

териториални

характеристики на основата на подходяща методология и система от индикатори и
определяне на функционални зони с важно национално и регионално значение, които
изискват прилагане на специфична политика за развитие;
- Формулиране на насоки и принципи за реализиране на политиката за пространствено
планиране на основата на устройството на територията на страната за определен
период от време;
- Дефиниране на инструментариума за осъществяване на реална и действена
координация между различните йерархични нива на пространствено планиране и на
интервенциите от Оперативна програма „Регионално развитие” 2014-2020 и
останалите оперативни програми.
• Национална стратегия за регионално развитие на РБ за периода 2012-2022 – главна
стратегическа цел – постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие, базирано
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на използване на местния потенциал и сближаване на регионите в икономически,
социален и териториален аспект:
- Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване в европейски, национален и
вътрешнорегионален план чрез развитие на собствения потенциал на районите и
опазване на околната среда:
 Приоритет 1.1. Активизиране на специфичния потенциал на регионалните и
местните икономики чрез подкрепа за повишаване конкурентоспособността на
малкия и средния бизнес:
 Специфична цел 1: Стимулиране на икономическото развитие на районите от
ниво 2 чрез подобряване на достъпа до производствените зони и
инфраструктурата им;
 Специфична цел 2: Подкрепа на традиционни икономически дейности в
районите и общините;
 Специфична цел 3: Повишаване на конкурентоспособността на районите чрез
развитие на нови бизнес модели за МСП, въвеждане на нови технологии и
иновации в МСП в изостанали, селски райони и райони за целенасочена
подкрепа;
 Специфична цел 4: Стимулиране активизирането на бизнеса в изоставащи
райони и постигане на дългосрочна устойчивост чрез насърчаването на
индивидуалното и колективното предприемачество.
 Приоритет 1.2. Развитие на устойчиви форми на туризъм и на културните
творчески индустрии в районите:
 Специфична цел 1: Стимулиране на специфични за отделните райони видове
туризъм, базирани на природно-ландшафтни и културни ценности, и прояви;
 Специфична цел 2: Опазване, валоризация, цифровизация, представяне на
недвижими, движими и нематериални културни ценности.
 Специфична цел 3: Разработване, регионален маркетинг и реклама на
регионални туристически продукти, основани на местния потенциал;
 Специфична цел 4: Подпомагане на културните и творчески индустрии в
районите;
 Специфична цел 5: Реализиране на национален туристически маркетинг.
 Приоритет 1.3. Развитие на инфраструктурата за опазване на околната среда:
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 Специфична цел 1: Подобряване качеството и ефективността на европейските
водоснабдителните услуги за бизнеса и населението в районите и
доближаване до европейските стандарти в тази област;
 Специфична цел 2: Устойчиво управление на водните ресурси в регионите
чрез изграждане и модернизиране на канализационните системи и
пречистване на отпадните води;
 Специфична цел 3: Ефективно използване на ресурсите в регионите чрез
оптимизиране събирането на отпадъци и внедряване на съвременни
технологии за разделно събиране, компостиране на биоразградимите
отпадъци, рециклиране и екологично обезвреждане в изпълнение на Пътната
карта за ефективно използване на ресурсите в Европа в периода до 2020 г.;
 Специфична цел 4: Опазване, поддържане и възстановяване на биологичното
разнообразие като част от природния потенциал за устойчиво развитие на
районите.
 Специфична цел 5: Превенция на природни рискове.
 Специфична цел 6: Повишаване на качеството на атмосферния въздух на
територията на страната, в т.ч. в градските центрове.
- Стратегическа цел 2: Социално сближаване и намаляване на регионалните
диспропорции в социалната сфера чрез създаване на условия за развитие и реализация
на човешкия капитал:
 Приоритет 2.1. Подобряване на достъпа до образователни, здравни, социални и
културни услуги, и развитие на спортната инфраструктура в районите:
 Специфична цел 1: Модернизиране на образователната инфраструктура на
училищата по изкуства и култура;
 Специфична цел 2: Подобряване на държавната и общинска културна
инфраструктура.
 Специфична цел 3: Осигуряване на достъп до обекти за образователни,
здравни, социални и културни услуги в регионите;
 Специфична

цел

4:

Изграждане

и

реконструкция

на

спортната

инфраструктура за професионален спорт и спорт в свободното време.
 Приоритет 2.2. Подкрепа на трудовата географска мобилност в районите:
 Специфична цел 1: Стимулиране на мобилността на работната сила за
ограничаване на миграционните процеси в районите;
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 Приоритет 2.3. Развитие на капацитета на националните, регионалните и
местните власти за стратегическо планиране и подобряване на управлението на
регионалното развитие:
 Специфична цел 1: Прилагане на принципите и практиките на стратегическо
планиране;
 Специфична цел 2: Разработване на цифрови кадастрални карти;
 Специфична цел 3: Осигуряване на устойчиво и хармонично развитие на
територията.
- Стратегическа цел 3: Териториално сближаване и развитие на трансграничното,
междурегионалното и транснационалното сътрудничество:
 Приоритет 3.1. Развитие на трансграничното сътрудничество и мобилизиране
потенциала на периферните гранични територии:
 Специфична цел 1: Активизиране на трансграничните контакти и
разширяване

на

сътрудничеството

за

постигане

на

интегрирано

икономическо, социално и териториално развитие на съседните гранични
райони;
 Приоритет

3.2.

Развитие

на

междурегионално

и

транснационално

сътрудничество, включително за постигане на стратегическите приоритети на
макрорегионално ниво:
 Специфична цел 1: Разширяване на междурегионалното сътрудничество;
 Специфична цел 2: Разширяване на транснационалното сътрудничество;
 Специфична цел 3: Укрепване на връзките между университетите,
изследователските центрове и регионалния бизнес в Дунавския макрорегион.
- Стратегическа цел 4: Балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата
от градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в
населените места:
 Приоритет 4.1. Интегрирано устойчиво градско развитие и укрепване на
полицентричната мрежа от градове;
 Специфична цел 1: Интегрирано обновяване и развитие на градовете и
подобряване качеството на градската среда;
 Специфична цел 2: Подобряване на благоустройството, транспортната и
комуникационната свързаност в агломерационните ареали на големите
градове;
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 Специфична цел 3: Стимулиране ролята на малките градове в селските райони
за предоставяне на услуги и създаване на работни места;
 Приоритет 4.2. Подобряване на свързаността на районите в национален и
международен план, включително с големите градски центрове в съседните
страни:
 Специфична цел 1: Подобряване на свързаността на районите в
международен;
 Специфична цел 2: Подобряване на транспортната свързаност в национален
план, чрез развитие на пътната инфраструктура с регионално значение.
 Специфична цел 3: Развитие на връзките „град-район” и подобряване на
достъпа до културни ценности, логистичните центрове, местата за рекреация
и туризъм, производствените и бизнес зоните в районите;
 Специфична цел 4: Развитие на широколентова инфраструктура и
преодоляване на т.нар. „цифрова изолация” на слабо населените и периферни
райони.
 Приоритет 4.3. Подобряване качеството на живот в селските райони;
 Специфична цел 1: Насърчаване изграждането на местната инфраструктура,
обновяването на селата, предлагането на местни основни услуги и опазване
на културното и природно наследство;
 Специфична цел 2: Насърчаване публично-частното партньорство за
реализация на стратегии за местно развитие.
Актуализирана Национална стратегия за демографско развитие на населението в

•

Р България (2012 – 2030 г.) - основната стратегическа цел е забавяне темповете на
намаляване на броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен
план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното
здравословно състояние, образованост, квалификация, способности и умения.
Приоритети:
-

Забавяне на негативните демографски процеси и намаляването на броя на
населението;

-

Преодоляване на негативните последици от остаряването на населението и
подобряване на качествените характеристики на човешкия капитал;

-

Постигане на социална кохезия и създаване на равни възможности за пълноценен
социален и продуктивен живот за всички социални групи;
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Ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и

-

обезлюдяването в някои региони и селата;
Адаптиране и синхронизиране на нормативната база с обществените потребности за

-

балансирано демографско развитие на населението и развитието на качеството на
човешкия капитал.
•

Регионален план за развитие на Южен централен район 2014-2020 г. – стратегически
цели:

Стратегическа

цел

1:

Икономическо

сближаване

в

национален

и

вътрешнорегионален план базирано на щадящо/еколосъобразно ползване на собствени
ресурси; Стратегическа цел 2: Социално сближаване и намаляване на междуобластните
различия; Стратегическа цел 3: Развитие на трансгранично и транснационално
сътрудничество в принос на икономическото и социалното развитие и сближаване;
Стратегическа цел 4: Балансирано териториално развитие чрез укрепване на градоветецентрове, подобряване свързаността в района и качеството на средата в населените
места.
•

Областна стратегия за развитие на област Хасково за периода 2014 -2020 г. Стратегически цели: Стратегическа цел 1. Икономическо сближаване на областно и
регионално ниво чрез използване на собствения потенциал; Стратегическа цел 2.
Социално сближаване и намаляване на различията между общините и с другите области
чрез инвестиции в човешкия капитал и социалната инфраструктура; Стратегическа цел
3. Балансирано териториално развитие чрез укрепване на градовете центрове,
подобряване свързаността в областта и качеството на средата в населените места;
Стратегическа цел 4. Развитие на трансгранично и транснационално сътрудничество в
принос на икономическото и социалното развитие и сближаване; Стратегическа цел 5.
Запазване и подобряване качествата на околната среда чрез интегриране на глобалните
екологични цели и развитие на екологичната инфраструктура.

• ОПР Община Харманли 2014 – 2020 г.:
-

Приоритет 1: Интелигентен растеж и икономическо развитие:
 Специфична

цел

1:

Повишаване

производството

и

продукцията

в

промишлеността и селското стопанство;
 Специфична цел 2: Изграждане на подходяща бизнес среда и повишаване на
инвестиционния интерес към общината;
 Специфична цел 3: Оптимално използване на природните ресурси за развитие на
селското стопанство;
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 Специфична цел 4: Подобряване на организацията и качеството на човешките
ресурси в аграрния сектор;
 Специфична цел 5: Разнообразяване на икономическите дейности и повишаване
качеството на живот в селата.
-

Приоритет 2: Постигане на социална кохезия, чрез укрепване и развитие на
човешкия капитал:
 Специфична цел 1: Постигане на гъвкав пазар на труда и социална интеграция;
 Специфична цел 2: Повишаване качеството на образованието;
 Специфична цел 3: Подобряване на здравните услуги и свободния достъп до тях;
 Специфична цел 4: Развитие на културата, спорта и младежките дейности;
 Специфична цел 5: Развитие на социалните услуги и интеграция на уязвимите
групи;

-

Приоритет 4: Техническа и инженерна инфраструктура:
 Специфична цел 1: Обновяване и доизграждане на техническата инфраструктура,
стимулираща

развитието

на

конкурентоспособна

общинска

икономика,

респективно доходите на населението;
 Специфична цел 2: Изграждане, разширяване и поддържане на техническа
инфраструктура, подобряваща жизнената среда;
-

Приоритет 5: Екологично развитие:


Специфична цел 1: Трайно подобряване на екологичното състояние на Община
Харманли;

-

Приоритет 5: Развитие на административния капацитет и нови професионални
умения:
 Специфична цел 1: Укрепване на капацитета на общинската администрация и
подобряване координацията в процес на изпълнение на общинския план за
развитие;
 Специфична цел 2: Подобряване на организацията и качеството на
предоставяните от общината административни услуги;
 Специфична цел 3: Създаване на програмен проектен капацитет.

• Общия устройствен план на Община Харманли – главни задачи – разработване на
реален и съвременен пространствен урбанистичен модел за развитие на общината;
утвърждаване на общината като район с икономически растеж, с повишено
благосъстояние на населението с развита бизнес, социална, културна и техническа
инфраструктура, и съхранена околна среда; осигуряване на условия за провеждането на
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социално-икономическата кохезионна политика на ЕС, чрез съчетаване на политиките за
регионално развитие и пространствено (устройствено) планиране; създаване на база за
провеждане на приоритетите на ЕС за обществено-икономическо сближаване между
общините в страните на общността чрез конвергенция, конкурентоспособност и
териториално сътрудничество, осъществявано на територията на Община Харманли;
изграждане на реални модели за развитие на селищната мрежа и достоен жизнен
стандарт на жителите на общината.
В своето развитие през новия програмен период, Община Харманли следва да
отчете изпълненото на последния ОПР и да го надгради, като се съобразява с
общоевропейските, националните, регионалните и областните приоритет, и Общия
устройствен план на Община Харманли.
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I. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО,
СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И
ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
1. Местоположение, териториален обхват и административно деление
1.1. Проблеми, изводи и потенциал за развитие
Община Харманли е разположена в Югоизточна България, в централната част на
Хасковска област и е част от Южния централен район за планиране. Общината е
разположена между Горнотракийската низина, Сакар планина и Източните Родопи.
Течението на р. Марица разделя територията на общината на две почти равни части.
Южният централен район за планиране включва областите Пловдив, Кърджали, Хасково,
Пазарджик, Смолян и Стара Загора.

Източник: Agrozona.bg
Карта 1. Райони за планиране в Р България

Област Хасково включва 261 населени места разпределени на териториален
принцип в 11 общини - Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални
бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли, Хасково. Община
Харманли граничи на запад с Община Хасково, на северозапад с Община Димитровград, на
север с Община Симеоновград и Гълъбово (Старозагорска област), на изток с Община
Свиленград, на югоизток с Община Любимец, на юг с Общините Стамболово и Маджарово,
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и на североизток с Община Тополовград. Община Харманли се намира близо и до съседния
областен център гр. Кърджали (79 km).

Източник: Общинска администрация
Карта 2. Община Харманли и Карта 3. Хасковска област

Община Харманли попада в район за трансгранично сътрудничество с Република
Гърция и Република Турция. Разстоянията от общинския център до ГКПП „Капитан
Андреево“ (граничен пункт с Турция) е 47 km, а до ГКПП „Капитан Петко войвода“
(граничен пункт с Гърция) е 38 km. През нейната територия преминават два трансконтинентални пътя: от Западна и Централна Европа – до Близкия Изток (ТЕТК № 4); и от
Северна Европа – до Близкия Изток (ТЕТК
№ 9). През територията на общината
преминава и трансевропейската жп линия,
включваща маршрута София - Истанбул.
Поради тази причина местоположението на
общината играе важна роля за икономиката
на общината и нейното демографско, и
социално развитие.
Карта 3. Административно-териториално деление на област Хасково

Община Харманли включва 25 населени места – 1 град и 24 села. Според
петстепенната йерархичната система от градски центрове (Национална концепция за
пространствено развитие, 2013 – 2025 г.), град Харманли е от 4-то ниво – малки градове с
микрорегионално значение. В страната има общо 95 градове попадащи в тази категория.
ЕККАТТЕ на населените места от Община Харманли са определени в съответствие със
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Заповед № РД-02-14-2021 от 14 август 2012 г. на МРРБ (обн. ДВ, бр. 66, 28.08.2012 г.,
неофициален раздел).
Таблица 1. ЕКАТТЕ на населените места в Община Харманли
Код по
ЕКАТТЕ
HKV33
77181
04128
04724
05298
06080
07315
12810
23011
23741
32100
32487
38011
43548
51041
53237
53775
54448
57434
58244
62832
67101
67581
80552
80827
83377

Категория на
населено място
2
2
5
8
7
7
6
7
7
8
7
7
8
7
7
7
7
8
7
7
7
6
7
7
7
6

Населени места
Община Харманли
гр. Харманли
с. Бисер
с. Богомил
с. Болярски извор
с. Браница
с. Българин
с. Върбово
с. Доситеево
с. Дрипчево
с. Иваново
с. Изворово
с. Коларово
с. Лешниково
с. Надежден
с. Овчарово
с. Орешец
с. Остър камък
с. Поляново
с. Преславец
с. Рогозиново
с. Славяново
с. Смирненци
с. Черепово
с. Черна могила
с. Шишманово

Източник: https://www.ekatte.com/общини

1.2. SWOT – анализ - местоположение и административно-териториално деление
Силните страни
Слаби страни
 Добро транспортно-географско положение,  В
продължение
на
десетилетия
осигуряващо условия за сътрудничество със
пограничните райони са слабо развити;
съседните териториални общности;
 На територията на общината няма
създадени модерни индустриални зони и
 Развита
транспортно-комуникационна
складови бази, и интермодален терминал;
инфраструктура;
 През
общината
преминават
важни  По международните транспортни коридори
транспортни коридори, свързващи Европа с
на територията на общината няма изградена
Близкия Изток;
инфраструктура за отдих на пътуващите и
предоставяне на услуги от първа
 Близост до два областни административни
центъра.
необходимост.
Възможности
Заплахи
 Развитие на бизнес със съседните държави;  Незаконна миграция;
 Активно използване на европейските  Заплаха от трансгранични епидемии;
фондове за изграждане на необходимата  Обезлюдяване на общината и част от
инфраструктура
и
подобряване
на
населените места.
жизнената среда;
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 Използване
на
стратегическото
местоположение на общината и използване
на европейския и Близкоизточния пазар.

Източник: Адориа консулт ЕООД

2. Природни ресурси
2.1. Релеф и геоложки строеж
Територията на общината има разнообразен релеф - хълмист, равнинен и
нископланински, с множество долове и дерета и променяща се надморска височина.
Средната надморска височина на общината е около 200 м. Общината е разположена в
централната част на Хасковска област и обхваща части от Горнотракийската низина, между
полегатите южни склонове на Средна гора и стръмните северни склонове на Родопския
масив. Две трети от населените места се намират в Сакар планина, а една трета в Източните
Родопи.
На североизток се срещат възвишения от югозападния дял на Сакар планина.
Високите части на този район се намират около селата Черепово и Дрипчево - до 733 м н.в.
Главното било тук е част от вододелното било на Сакар планина. По-различен е релефът по
поречието на река Марица. Надморската височина там се движи между 60 м и 250 м,
преобладават равнинните терени, но се срещат и дълбоко врязани речни течения
(Харманлийска и Бисерска река). Южната част на общината е изцяло в северния дял на
Източните Родопи. Тук релефът е нископланински и се характеризира със силно разчленени
ридове и дълбоко врязани долове.
Геоложкият строеж на района на Община Харманли е разнообразни по произход и
възраст геоложки формации. Основните лито- и хроностратиграфски единици и магмени
тела са:
• Прародопска надгрупа (докамбрий);
• Палеозойски гранити;
• Триаски метаморфни и магмени скали;
• Палеогенски седиментни и магмени скали;
• Неогенски седиментни и магмени скали;
• Кватернерни седименти.
Най-старата скална основа е запазена в средната част на общината (докамбрий) и
в североизточната част (карбон). Мезозойски формирования са констатирани в най-южната
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част на общината. Най-разпространени са палеогенните наслаги (средната и южната част)
и еруптивни маси (южната част). До еруптивните маси има метаморфни образувания, а в
северната част на общината се срещат и неогенни наслаги. По течението на река Марица са
разпространени кватернерни алувиални отложения.
Варовиците (утаечни седиментни скали) са широкоразпространени из цялата
територия на общината, особено в горските терени. Изградени са от калцит, малко аргонит
и примеси от доломит, глинести минерали, пирит и кварц. Също така се срещат
гранитогнайси и гнайси и южнобългарски гранити. Ридът Хухла на юг от град Харманли и
хълмовете на юг от Сакар планина са изградени от гранитогнайси и гнайси.
Южнобългарските гранити се срещат в североизточните части на общината - района на
Сакар планина. Това са стари скали, сравнително дълбоко изветрели.
Около водни течения се срещат пясъци (неспоени седиментни скали), съставени от
кварцови, фелдшпатови и слюдени зърна. На територията на общината рядко се срещат
мергели (микрозърнести седиментни скали, изградени от карбонати, примесени с
глауконит, гипс и анхидрит, отложени главно през триаса, кредата и палеогена). Също така,
рядко се срещат и конгломерати (седиментни скали, пясъчниците, варовиците и мергелите),
които в повечето случаи са дълбоко изветрели и със слабо сцепление между отделните
елементи. Слабо се разпространени глини и глинести шисти. Срещат се около селата
Иваново, Преславец и Лешниково. Още по-рядко се срещат пясъчници (споени седиментни
скали). Спойката им е силикатна или карбонатна. В поречието на по-големите реки се
срещат речни наноси, образувани от глина, пясъци и чакъл.
2.2. Климат
Територията
(средиземноморска)

на

общината

подобласт

на

попада

европейската

в

преходно-континенталната

континентална

област.

Поради

разнообразния си релеф и вариращата надморска височина, съществуват големи
климатични различия. Климатичната област се разделя на две подобласти - Южнобългарска
климатична подобласт с три района - район на Източнородопските речни долини,
Източнородопски нископланински климатичен район и Бранишко-Дервентски климатичен
район; и Преходно-континенталната климатична подобласт в климатичен район на Източна
Средна България. Климатът в района се формира под въздействието на трансформирани
тропични средиземноморски въздушни маси и такива на умерените ширини. Климатът е
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преходно-средиземноморски със значителен брой на слънчевите дни в годината, мека и
топла зима и сравнително горещо лято.

Източник: НИМХ - БАН
Карта 4. Климатични райони в България

Районът на Източнородопските речни долини и разделящите ги по-ниски ридове
(100 - 400 m н.в.), на изток обхваща долината на р. Марица - южно от р. Харманлийска.
Зимата е мека, като навсякъде в района средната януарска температура е около 1 градус.
Въпреки това, понякога се наблюдават силни застудявания. През зимата са най-големи
валежите и сумата им достига до 170 - 255 mm, като голяма част от тях падат под формата
на дъжд. Първите снеговалежи падат през второто десетдневие на м. декември, но снежната
покривка е много краткотрайна. По-стабилна е снежна покривка през м. януари, но и тя се
задържа не повече от 10 дни. През зимата в този район най-често падат мъгли, като наймъгливите месеци са ноември и декември. През зимата и началото на пролетта, това е един
от най-топлите райони в страната. В началото на м. март температурите се покачват над
5°С. През пролетта сумата на валежите е 150 - 195 mm, като най-много валежи падат през
м. май. Лятото е слънчево, горещо и сухо. През м. юли средната облачност е 25 – 30%, при
16 - 17 ясни дни и не повече от 1 мрачен ден. Средната юлска температура е между 23 и 25
градуса, а по време на големите летни горещини температурите достигат до 38 - 43°С. През
лятото валежите не надвишават 160 mm. От м. август до средата на м. октомври районът
ежегодно е обхванат от много силно засушаване. Есента е по-топла от пролетта. Средната
температура през м. октомври е 13 - 14°С. Спадането на температурата под 10°С става през
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първите дни на м. ноември, а първите есенни мразове се появяват в края на м. октомври.
Ветровете са предимно западни и северозападни.
Източнородопският нископланински климатичен район обхваща ридовете от
водосборната област на р. Арда (400 - 1000 m н.в.), както и онази част от речните долини
(над 400 м н.в.), която не е включена в района на Източнородопските речни долини. Зимата
е мека, понякога с доста силни застудявания. През зимата падат най-големите валежи като
сумата им достига до 220 - 290 mm, основно във вид на дъжд. Първите снеговалежи падат
обикновено през второто десетдневие на м. декември. Снежната покривка се задържа за подълго време, средно 25-30 дни. През зимата в този район най-често падат мъгли, като наймъгливите месеци са ноември и декември. През пролетта, в началото на м. март
температурите се покачват над 5°С. Пролетните мразове в ниските части на района
обикновено приключват в началото на м. март. Сумата на валежите през пролетта е 190-265
mm, като най-много валежи падат през м. май. Лятото е слънчево, горещо и сухо. През м.
юли средната облачност е 25 – 30% при 16 - 17 ясни дни и не повече от 1 мрачен ден.
Средната юлска температура е между 17 и 22 градуса, а по време на големите летни
горещини температурите достигат до 35°С. През летния сезон валежите не надвишават 240
мм, като от м. август до средата на м. октомври в района ежегодно се усеща засушаване.
Есента е по-топла от пролетта. Средната температура през м. октомври е 8 - 12°С. Спадането
на температурата под 10 градуса става в началото на м. октомври. Първите есенни мразове
се случват в последните дни на м. октомври. Ветровете са предимно западни и
северозападни.
Бранишко-Дервентски нископланински климатичен район, обхваща югозападните
части на Сакар планина. Зимата е сравнително мека. Снежната покривка се задържа около
20-25 дни за годината. Районът е открит от юг и югоизток, което позволява
безпрепятственото нахлуване на средиземноморски въздух чрез зимните циклони.
Ветровете са северни и североизточни. През зимата сумата на валежите е 150 - 190 mm.
Пролетта започва рано. В началото на м. март температурите са над 5°С. През пролетта
сумата на валежите е 140 - 180 mm, но спадат след м. май. Лятото е горещо, с високи
температури и голяма изпаряемост на влагата във въздуха. Сумата от валежите през лятото
е 120 - 160 mm, което е крайно недостатъчно. През втората половина на лятото настъпва
значително засушаване. Есента е по-топла от пролетта. Средната температура спада под
10°С в края на м. октомври. Есенните мразове настъпват сравнително рано, в началото на
м. ноември. Есенните валежи са 150 - 160 mm, като през първата половина на есента все
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още се чувства лятното засушаване. Мъгли падат основно през месеците октомври, ноември
и декември. Преобладаващите ветрове са северозападни със средна скорост 2,4 m/s, с
преобладаващо влияние от м. декември до м. януари.
Климатичният район на Източна Средна България обхваща малка част от
територията на общината - земите на север от Харманлийска река - обширна равнина с
ниски хълмисти форми. Надморската височина е около 100 - 200 m. Зимата е сравнително
мека. Снежната покривка се задържа кратко време - около 15 дни. Районът е открит от юг,
което позволява безпрепятствено нахлуване на средиземноморски въздух чрез зимните
циклони. Характерни за района са силни северни и североизточни ветрове, чиято скорост
понякога надминава 25 m/s. Сумата на валежите през зимата е 115 - 155 mm. Пролетта
започва рано, като в началото на м. март температурите са над 5°С. Сумата на валежите
през пролетта е средно от 120 - 170 mm, до края на м. май. Лятото е горещо, с високи
температури и голяма изпаряемост на влагата във въздуха. Сумата от валежите през лятото
е 160 mm, което е крайно недостатъчно.
През втората половина на лятото настъпва значително засушаване. Есента е потопла от пролетта. Средната температура спада под 10°С в края на м. октомври. Есенните
мразове настъпват сравнително рано, в началото на м. октомври. Валежите през есенните
месеци са средно около 145 mm, като през първата половина на есента все още се чувства
лятното засушаване. Мъгли падат през тримесечието септември – октомври - ноември.
Мъгливите дни общо са около 29. Средната скорост на вятъра е 2,6 m/s, като
преобладаващите ветрове през годината са северозападните.
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Таблица 3. Средни температурни данни по климатични райони
Климатичен
район
/надморска височина в
метри/
Климатичен
район
на
източнородопските
речни
долини (100-400 м н. в.)
Източнородопски
нископланински климатичен
район (400 - 1000 м н . в .)
Бранишко-Дервентски
нископланински климатичен
район (200-600 м н. в.)
Климатичен
район
на
Източна Средна България
(средна част, 100-350 м н. в .)

Температура на въздуха в градуси

Средна
годишна t°

Средна
Средна
год.
год.
абсолютна абсолютна
мин. t°
макс. t°

Средна дата на начало и край на периода на
трайно задържане на температурата
Над 5°C
Над 10°C
пролет
есен
пролет
есен

I

IV

VII

X

1,1

12,8

24,5

13,9

13,2

-23,2

42,2

8.03

8.12

31.03

8.11

-1,5; 0,5

7,5; 10,5

17,5; 22

8; 11,5

11,5

-17;-12

35

10.03
11.05

7-28.11

10.04-3.05

5.10-6.11

-0,5; 1,0

9,5; 11,5

20; 23

11; 13,5

12,5

-19;-16

36

12-20.03

18-26.11

11-18.04

22-31.10

11,5; 13

-18;-15

37

02-10.03

27-30.11

01-10.04

0; 0,5

11.5; 12.5 22.5; 24.5 13; 14

29.10-04.11
Източник: НИМХ – БАН

Таблица 4. Разпределение на средните годишни и сезонни суми на валежите
Климатичен район (н. в. в м)
Климатичен район на източнородопските речни
долини (100-400 м н.в.)
Източнородопски нископланински климатичен район
(400 - 1000 м н.в.)
Бранишко-Дервентски нископланински климатичен
район (200-600 м н.в.)
Климатичен район на Източна Средна
България (средна част, 100-350 м н.в.)

Валежна сума (мм)

Месеци с
Месеци с
максимум
минимум
валежна сума валежна сума

Дни със
сняг

зима

пролет

лято

есен

Средно
годишно

170-255

150-195

115-160

145-200

595-775

XII

IX

10-15

220-290

190-265

160-240

185-215

725-975

XII

IX

25-30

150-190

140-180

120-160

150-160

580-680

XI-XII

VIII

20-25

115-155

120-170

130-190

130-160

525-615

VI

VIII-IX

15-20

Източник: НИМХ – БАН
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2.2.1. Температура
Температурният режим на въздуха се формира под влияние на основните
климатообразуващи фактори - слънчева радиация, атмосферна циркулация и постилаща
повърхност - форма, изложение на терена, надморска височина (с увеличение на
височината, температурата бързо намалява). Вертикалният температурен градиент е найголям през летните месеци, когато температурния контраст между низините и върховете
е най-силно изразен и расте с височината.
В общината се наблюдават топла пролет, горещо и дълготрайно лято, топла и
слънчева есен и мека зима, които определят относително високите за страната средни
температури на въздуха. Годишната температурна амплитуда е сравнително малка не
надхвърля 23°С - 24°С.
Таблица 5. Средна месечна и годишна температура на въздуха в С°
І
1.1

ІІ
3.7

ІІІ
7.0

ІV
12.8

V
17.8

VІ
21.7

VІІ
24.5

VІІІ
24.1

ІХ
19.7

Х
13.9

ХІ
ХІІ
Год.
8.9
3.8
13.3
Източник: НИМХ – БАН

2.2.2. Валежи
Режимът на валежите се характеризира с есенно-зимен максимум и летен
минимум, който е характерен за средиземноморския тип климат. Периодът на засушаване
не е така продължителен - максимумите и минимумите на валежите са относително послабо изразени. С най-големи месечни суми на валежи се отличават, от една страна,
летните месеци юни и отчасти май (главно в планинските места), а от друга - месеците от
края на есента и началото на зимата – м. ноември и отчасти м. декември. Главният валежен
максимум е различен за отделните части: по поречието на река Марица той е
октомврийско-ноемврийски. Тогава падат 11-12% от валежите, а в Източните Родопи е
декемврийски - 11-13% от валежите. Най-голямо месечно количество валежи за
територията на общината се наблюдава през месеците декември и януари, а най-малко
през м. август и м. септември (под 40 mm). Годишните валежни суми достигат до 595 l/m2.
Средно годишното количество на валежите региона, в който попада общината е около 580
mm (при средно за страната 650 mm). Най-големите сезонни валежи се отбелязват през
зимата (150-175 mm), пролетта се отличава с намаление на валежите (125-150 mm.), през
лятото от юг настъпва засушаване (характеризира се с малки валежни суми - 100-125 mm).
Летните валежи са по-интензивни и са съпроводени най-често от гръмотевични бури.
Разпределението на валежите през есента показва, че започва увеличение на сезонните
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валежи, главно за откритите на юг речни долини. Засушаванията се изразяват обикновено
не в пълна липса на валеж, а в намаляване на средномесечните валежни суми.
Количеството на валежите определя в голяма степен и степента на
разпространение на замърсителите на атмосферния въздух и играе важна роля за
агроекологията.
Таблица 6. Месечно и годишно количество на валежите в Харманли (mm)
І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Год.

63

46

38

49

57

58

36

26

34

56

63

69

595

Източник: НИМХ - БАН

Източник: НИМХ - БАН
Карта 5. Карта на валежите в България – Община Харманли

2.2.3. Снежна покривка
Снежната покривка е много непостоянна, задържа се от 10 до 30 дни. Почти
липсва ежегодна устойчива снежна покривка.
2.2.4. Влажност
Влажността на въздуха е своеобразен критерий за условията, при които протичат
процесите на изпарение, транспирация, разсейване на атмосферните замърсители и др.
Ходът на относителната влажност е обратно пропорционален на температурата. Броят на
сухите (с относителна влажност под 30%) и влажните (с относителна влажност над 80%)
дни е важен индикатор за атмосферната влажност. Разпределението ѝ по месеци е
показано в следваща таблицата. Относителната влажност е в границите на 42% - 77% с
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минимум през м. юли и максимум през м. януари. Това определя една средна годишна
стойност на влажността на въздуха около 59%.
Таблица 7. Разпределение на влажността по месеци
І
77

ІІ
68

ІІІ
58

ІV
55

V
58

VІ
53

VІІ
42

VІІІ
49

ІХ
48

Х
60

ХІ
62

ХІІ
Год.
72
59
Източник: НИМХ – БАН

2.2.5. Ветрове
Преобладаващата посока на ветровете за
Община Харманли е запад-северозапад. Това се
дължи на влиянието на господстващия през
цялата

година

западно-източен

атмосферен

пренос през страната. Максималната скорост на
ветровете може да достигне 8-10 m.s-1.
Източник: НИМХ - БАН

Графика 1. Роза на вятъра в Община Харманли, м/сек
Вятърът има силно влияние върху разпространението на замърсителите в
атмосферата и ерозията на почвите и скалите.
2.2.6. Мъгли
Мъглата е състояние на въздуха в приземния слой, когато видимостта е под 1 km.
Мъглите се образуват в резултат от съчетаването на климатичните условия и физикогеографските характеристики на района. Намалената видимост е резултата от
кондензацията на водните пари и замърсяване на въздуха с прах, сажди и оксиди от
изгарянето на течни и твърди горива, и други горими продукти. Режимът на мъглите до
голяма степен зависи от топлинния баланс, минималната температура на въздуха,
високата относителна влажност и сумарно изпарение, развитието на синоптичните
процеси и типа на повърхността. На територията на Община Харманли, средногодишно
40.2 дни са с мъгла. Най-голям брой дни с мъгла има през месеците ноември и декември.
Разсейването на мъглите става с повишаването на температурата през деня,
усилването на турбулентността на въздуха, появяването на вятър, разрушаването на
температурната инверсия.
2.2.7. Устойчивост на атмосферата (атмосферно налягане)
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В течение на годината атмосферата преминава през всички класове на
устойчивост в зависимост от скоростта на вятъра, слънчевото греене, облачността и частта
от денонощието.
Предвид казаното дотук, за климата в района трябва да се има пред вид, че през
последните 20 години аномалиите на средногодишните температури на въздуха в
България са само положителни, като температурите постепенно се покачват. Така е в
предишния период – температурите от 1989 до 2011 г. са положителни аномалии на
средната годишна температура на въздуха в България спрямо климатичната норма на
базисния период – 1990 г. За периода 1971 – 2011 г. средната приземна температура на
въздуха в страната се е увеличил с 1.5°С.
2.3. Водни ресурси
Карта 6. Хидроложка карта на България
Източник: НИХМ - БАН

2.3.1. Повърхностни води
Територията
Харманли

попада

на

Община

в

Източно

беломорската водосборна област. Водните ресурси на Община Харманли се формират
главно за сметка на оттока на р. Марица и нейните притоци – Харманлийска река (Олу
дере), Бисерска река, Голяма (Пъстрогорска) река и Бакър дере (Йерусалимовска река).
2.3.1.1. Реки
На територията на Община Харманли се идентифицират три типа води от
категория „река“, показани по-долу в таблицата.
Таблица 8. Типове реки на територията на Община Харманли
R5

Полупланински реки

- р. Харманлийска след яз. Тракиец

R12

Големи равнинни реки

- р. Марица;

R14

Субсредиземноморски реки
(пресъхващи)

- Всички притоци на р. Марица, след р.
Харманлийска.
Източник: БД ИБР

С най-голямо значение е р. Марица (най-голямата река в обсега на Егейския
отточен басейн), която пресича общината в посока северозапад - югоизток и я разполовява
на две приблизително равни части. Марица е най-голямата река в страната и на Балканския
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полуостров след Дунав с водосборна област до устието си от 53 000 km2, а до държавната
граница между България и Гърция 1 992 km2. Тя е най-пълноводната река в България. Води
началото си от Рила планина, от двете Маричини езера под връх Манчо. На територията
на Община Харманли, реката активно се използва за напояване. Оттокът на р. Марица е
неравномерен и зависи от сезона. Средният годишен отток на р. Марица при Община
Харманли е 100 м3/сек., а дължината на реката в рамките на територията на общината е
около 30 км. Основните ѝ притоци са с ограничен водосбор и водни количества.
Средногодишният отток на р. Марица за периода 1961-1998 г. се изменя от 79.33
m3/s при гр. Първомай, до 107.92 m3/s при границата. Колебанията му са в границите от
33.2 - 43.0 m3/s до 138.4 -204.80 m3/s в крайните пунктове. Средно квадратичното
отклонение се изменя в границите от 21.41 m3/s до 32,76 m3/s, коефициентът на вариация
от 0.270 до 0.304, а на асиметрията от 0.077 до 0.271.
Река Харманлийска е основният приток (десен) на река Марица на територията
на Община Харманли. Влива се отдясно в река Марица на 73 m н.в. на 1.2 km
североизточно от Харманли. Тя е с обща дължина 91.9 km, като 1/3 от дължината ѝ
(долното течение) е в границите на общината. Площта на водосборния басейн на реката е
956 km2, което представлява 1.8% от водосборния басейн на Марица. Средният годишен
отток при Харманли е 6.48 m3/s. В долното си течение, реката не се използва за напояване.
Средногодишният ѝ модул на оттока е M=4.46 l/s/km2. По-големите ѝ притоци са реките
Хасковска, Юрукдере, Узунджовска и др. На р. Харманлийска и притоците ѝ са изградени
общо 21 язовира със сумарен завирен обем около 126 млн. m3. Водите на реката са
включени в Хасковската напоителна система, като в горното ѝ течение е изграден
големият язовир „Тракиец“ (общ обем 114 млн. m3).
Таблица 9. Средномногогодишни водни количества и модули
за основни пунктове от хидрологичната мрежа р. Марица 1
Река, пункт

р. Марица при
Първомай
р. Марица при
Харманли
р. Марица при
Свиленград

Площ
[A]
(km2)
12730

Годишни стойности
M=Q/A
Qmin
Qmax
sigma
(l/s/km2)
(m3/s)
(m3/s)
(m3/s)
Главна река
79.334
6.232
33.225 138.458
21.413

Q1961-1998
(m3/s)

Cv

Cs

0.270

0.077

19690

102.457

5.204

40.604

192.331

30.792

0.301

0.236

20860

106.803

5.204

42.608

202.689

32.421

0.304

0.271

Q (Qmin; Qmax) - Средногодишният отток; Cv - коефициент на вариация; Sigma (m3/s) - Средно
квадратичното отклонение; Cs - коефициент на асиметрията.
1
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р. Марица при
границата
р. Сазлийка при
Гълъбово
Харманлийска р.
при Харманли
р. Селска -устие
р. Бисерска - устие
р. Каушка- устие
р. Лозенска-устие
р. Голямата при
Свиленград

21083

107.918

5.119

43.053

204.805

32.759

0.304

0.271

3040

10.603

Притоци
3.488

2.699

23.431

5.130

0.484

0.462

952

4.245

4.459

1.409

10.100

1.999

0.471

0.680

54.8
411.4
48.3
93.2
163

0.184
2.200
0.158
0.373
0.536

3.358
5.348
3.271
4.002
3.288

0.062
0.730
0.053
0.124
0.183

0.438
5.234
0.376
0.887
1.287

0.087
1.036
0.074
0.176
0.260

0.471
0.471
0.471
0.471
0.485

0.676
0.680
0.676
0.680
0.649

Източник: НИХМ - БАН

Бисерска река е другият основен приток на р. Марица. Бисерска река (в средното
течение Голямата река) е река в Южна България, десен приток на река Марица.
Дължината ѝ е 46.2 km. Извира под името Домуздере на 425 м н.в. от западната част на
рида в Източните Родопи, на 700 m южно от село Поповец, Община Стамболово. В
средното си течение носи името Голямата река, а след село Бисер - Бисерска река. Влива
се отдясно в река Марица на 64 м н.в., на 1 km североизточно от град Любимец. Площта
на водосборният басейн на реката е 411.4 km2, което представлява 0.78% от водосборния
басейн на Марица. Средногодишният ѝ модул на оттока е M=5.348 l/s/km2. По-голям
приток е р. Азмака. На р. Бисерска и притоците ѝ има изградени множество микроязовири,
по големи от които са яз. „Иваново” и яз. „Елена”, използвани за напояване.
От другите притоци по-значителни са Доситеевска голяма река, Саларска река,
Голямата река и река Канаклийка.
Река Голяма (Пъстрогорска) извира в северните склонове на Сакар планина при
с. Младиново. Водосборната площ на реката е 154 km2. Средногодишният ѝ модул на
оттока е M=3.29 l/s/km2. По-големите ѝ притоци са Кадънбунар, Голямото дере,
Папаздере, Мечето дере и др. На р. Голяма и притоците ѝ има изградени малки язовира,
които се използват за напояване. Река Голяма (Пъстрогорска) е ляв приток на р. Марица.
Водосборът на реката попада с 15% на територията на Община Харманли.
Река Бакър дере (Йерусалимовска) е ляв приток на р. Марица. Водосборът на
реката попада на 90% в територията на Община Харманли. Дължината ѝ е 23 km.
Отводнява част от югозападните склонове на Сакар планина. Бакър дере извира под името
Голямата река на 619 м н.в. в Сакар планина на 1,8 km североизточно от с. Черепово,
Община Харманли. Тече в южна посока в тясна, на места проломна долина (защитената
местност „Бакърлия“). След село Йерусалимово долината ѝ се разширява и под името
Йерусалимовска река се влива отляво в река Марица на 64 m н.в., на 1 km североизточно
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от град Любимец. Площта на водосборният басейн на реката е 85 km2, което представлява
0.16% от водосборния басейн на р. Марица.
Таблица 10. Разпределения на оттока за подбрани пунктове
от региона на р. Марица и притоците ѝ (по месеци и%)
р. Марица при Първомай
р. Марица при
Харманли
р. Марица при
Свиленград
р. Марица при границата

6.6 9.1
7.5 10.5

Главна река
11.9 15.6 15.9 10.8 6.0
12.4 14.6 14.5 10.0 5.8

4.2 3.4
4.3 3.6

4.1 5.3
4.2 5.4

7.0 100.0
7.3 100.0

7.7 10.8

12.6 14.4 14.2

9.8 5.7

4.2 3.6

4.2 5.3

7.4 100.0

7.7 10.8

12.6 14.4 14.2

9.8 5.7

4.2 3.6

4.2 5.3

7.4 100.0

р. Сазлийка при Гълъбово
Харманлийска река при
Харманли
р. Голямата
(Пъстрогорска)
при Свиленград

10.0 13.1

12.2 10.0

9.3

8.0 6.0

5.8 5.7

5.7 5.9

8.3

100.0

12.5 19.5

16.4

7.7

5.1 3.8

3.5 3.3

4.5 4.7

9.7

100.0

13.4 18.7

18.4 16.0 10.2

4.8 2.8

0.9 1.0

1.8 3.1

8.8

100.0

Притоци

9.3

Източник: НИХМ - БАН

Периодът на пълноводие протича от месец декември до месец юни и е
слабоустойчив. Оттича се 70-80% от общия обем на оттока. Маловодието настъпва през
м. юли и трае обикновено до м. октомври. През периода на маловодие се оттича 1% от
общия обем на оттока. Малките реки и дерета пресъхват в рамките на 70 - 100 дни.
Югоизточните притоци на р. Марица имат зимно пълноводие, което започва през м.
декември, достига максимумът си през февруари (до 20%) и завършва през април.
2.3.1.2. Езера/язовири
На територията на Община Харманли е определен един тип самостоятелно водно
тяло (с площ > 500 ha) от категорията „езеро”/“язовир“ - яз. Иваново - L17 - Малки и
средни равнинни язовири в ЕР 7 съгласно ПУРБ.
Таблица 11. Водни тела - категория езеро/язовир
на територията на Община Харманли
L17

Малки и средни равнинни язовири в ЕР 7

яз. Иваново

Източник: БД ИБР

В общината са изградени и се използват над 502 микроязовири и водоеми, като
част от тях са включени в обхвата на напоителните системи: “Сакар-Изворово”, “Бисер”
и “Иваново”. По-големи са язовирите:
•

„Голямата река” и „Кунжелева нива” на територията на с. Овчарово;

•

„Кифаля” и „Голям Турлук” на територията на с. Орешец;

•

„Кюмюрлука” - гр. Харманли, който освен за напояване се използва за риболов
и база за отдих и др.;
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•

„Доситеево” - с. Доситеево.
Таблица 12. Водоеми на територията на Община Харманли

Землище
с. Бисер
с. Богомил
с. Болярски извор
с. Браница
с. Българин
с. Върбово
с. Доситеево
с. Дрипчево
с. Иваново

Към

края

Брой
4
14
50
27
21
11
16
8

на

Землище
с. Изворово
с. Коларово
с. Лешниково
с. Надежден
с. Овчарово
с. Орешец
с. Остър камък
с. Поляново
с. Преславец

Брой
Землище
Брой
24
с. Рогозиново
27
28
с. Славяново
19
5
с. Смирненци
8
19
11
гр. Харманли
с. Черепово
61
20
16
с. Шишманово
21
29
30
11
Общо
502
Източник: Общинска администрация, 2020 г.

м.

февруари 2020 г. 48 броя
водоеми са отдадени под
наем за срок до 7 години.
Повечето от тях се използват
за развъждане и улов на
риба. Общо водните площи,
включващи микроязовирите
и водоемите, са с площ около
12 205 дка.
2.3.2. Подземни
води
Източник: НИХМ - БАН
Карта 7. Подземни води в България

2.3.2.1. Грунтови води
Най-много грунтови води има в заливните тераси на р. Марица, в
крайдунавските низини, в терасите на реките Тунджа и Искър. Те са с температура 10 –
12 градуса и са слабо минерализирани.
Таблица 13. Подземни водни тела използвани за питейни нужди,
върху които е разположена Община Харманли
Код на водно тяло
BG3G00000NQ009
BG3G000000N011
BG3G000000Q012
BG3G00000Pg028

Име на водно тяло
Порови води в Неоген-Кватернер- Хасково
Порови води в Неоген-Свиленград-Стамболово
Порови води в Кватернер - Марица Изток
Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс
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Защита
незащитено
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незащитено
незащитено

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

BG3G0000PgN019
BG3G00000Pt045
BG3G000000Q048

Порови води в Палеоген-Неоген- Марица Изток
Пукнатинни води - Шишманово–Устремски масив
Порови води в Кватернер-Свиленград-Стамболово

незащитено
незащитено
незащитено
Източник: БД ИБР

2.3.2.2. Почвени води
На територията на Община Харманли има относително високи водни нива на
подземните води, което скъсява пътя на вертикалната филтрация от валежи. Подземните
води се акумулират от алувиалните наслаги на река Марица и река Харманлийска в
долното ѝ течение, представени от взаимодействащи си пясъци, глинести пясъци,
чакъли, глини и песъчливи глини. Те са акумулирани основно в речната тераса на р.
Марица. Подпочвените води на територията на Община Харманли се използват за
нуждите на питейното и битовото водоснабдяване. Общото количество вода за питейни
нужди, което се черпи главно чрез кладенци е над 170 л/сек.
На територията на общината са правени различни сондажи за минерална вода.
Минералната вода от чешмата при сондаж №2 - гр. Харманли е хладна (до 20С°), силно
минерализирана, флуорна, сулфатна, хлоридна и натриева, съдържаща железни,
арсениеви, магнезиеви и калциеви йони, без санитарно-химични признаци на
замърсяване. Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода от сондаж № Д град Харманли, се определят от минерализацията ѝ и наличието на сулфатни, хлорни,
натриеви, флуорни, железни и арсениеви йони, както и от персистирането на радон и
сероводород. Питейното балнеолечение с този тип води оказва въздействие основно
върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната система и хемопоезата.
2.4. Почви на територията на Община Харманли
На територията на общината се срещат преобладаващо канелено-горски и
подзолисти почви. Канелено-горските почви разпространени са основно в хълмистите и
предпланински райони на преходноконтиненталната област със средиземноморско
влияние в Южна България до 700-800 m н.в. Канелено-горските почви в района са:
•

излужени канелено горски почви (хумусен пласт с мощност 25–40 cm и съдържание
до 2%, илувиален хоризонт 70–80 cm, слабо кисели и бедни на азот и фосфор, с добро
съдържание на калий). Естественото им плодородие е слабо. Подходящи са за
отглеждане на полски култури, лозя, тютюн и трайни насаждения;

•

типични канелено горски почви – разпространени са основно в хълмистите и
предпланински райони на преходноконтиненталната област със средиземноморско
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влияние в Южна България до 700-800 m н.в. Те са плодородни и имат голямо
стопанско значение;
Таблица 15. Видове почви по ФАО на територията на Община Харманли
Ордери
А - Несвързани
със
зонални
климатични
условия

Типове
Наносни
(Fluvisols,
FL)
Плитки
(Leptosols
, LP)

Плитки
(Leptosols
, LP)

В - почви
образуването и
свойствата на
които
са
предопределен
и
от
особеностите
на
почвообразуващата скала
F - почви с
акумулация на
глина
или
сексвиоксиди
и
органична
материя
в
подповърхностните
хоризонти

смолниц
и
(vertisols,
VR)

Подтипове
богати
(eutric, FLc)

ранкери
(Umbric
Leptosols,
Lpu)
Литосоли
(Lithic
Leptosols,
LPl)

ранкери
(Umbric
Leptosols,
Lpu)
Литосоли
(Lithic
Leptosols,
LPl)
богати/оби
кновени
(eutric, VRe)

Описание
млади почви, които се образуват от съвременните речни
наноси; повишеното ниво на почвените води (от 1 до 3
см); поречията на реките; върху тях расте водолюбива
растителност; един слабо или по-добре изразен хумусен
хоризонт, под който се срещат песъчливи пластове;
едни от най-разпространените в страната (в планините и
в хълмистите земи);
плитки, слабо развити и кисели почви; от 10 до 30-40
cm; голямото количество песъчлива компонента и
чакълеста фракция; тревна и храстова растителност;
цвят - тъмнокафяви до черни;
върху твърди, бавно изветрящи, кисели, основни и
карбонатни скали, на по-стръмни и ерозирали склонове;
оскъдна растителност; пласт - 10-20 cm, направо върху
напукана или твърда скала; бедна тревна, храстова или
дървесна растителност; невъзможно е да се обработва;
може да се ползват за пасища и ливади;
едни от най-разпространените в нашата страна; планини
и хълмисти земи;
плитки, слабо развити и кисели почви; от 10 до 30-40
cm; песъчлива компонента и чакълеста фракция; тревна
и храстова растителност; цвят - тъмнокафяви до черни;
много ниска продуктивност; бедна тревна, храстова или
дървесна растителност; може да се ползват за пасища и
ливади;
Излужен, типичен и карбонатен подтип; средно мощни,
с хумусен хоризонт 50-70 cм и черноземен характер;
съдържание
на
хумус
до
3.8%;
по-добра
водопропускливост; черен цвят;

почви с илувиална акумулация на глина; широко
разпространени; използват се интензивно в селското
стопанство; силно антропогенно въздействие – ерозия;
червени и канелени излужени почви с червен В
хоризонт;
Планосо
Ненаситен псевдоподзолисти горски почви; сезонно повърхностно
и
(distric, преовлажнявани терени; елувиален Е-хоризонт (тип
ли
(Planosols PLd)
албик) и глинест, много трудно водопроницаем Вt , PL)
хоризонт под него; силно изсушаване през сухия
период; широкоразпространени в Странджа и Сакар;
светлосиви горски, канелено-оподзолени, подзолистоканелени почви.
Източник: Таксономичен списък на почвите в България според световната система на ФАО
Лесивир
ани
(Luvisolsq
, Lv)

Червени
(rhodic,
LVr)
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•

оподзолени канелени почви - имат (до 30 cm) хумусен хоризонт и са с повишена
киселинност. Това са най-ниско плодородните почви в България. Подходящи са за
отглеждане на овес, ръж, тритикале, ориенталски тютюн и др.

Източник: Национална почвена служба
Карта 8. Текстура на почвата в Община Харманли

Тези почви са благоприятни за отглеждането на житни и техническите култури.
Чернозем-смолниците са с незначителен дял (землищата на селата - Рогозиново,
Поляново и гр. Харманли). По терасите на р. Марица и двата ѝ десни притока се срещат
алувиално-деалувиални почви. Те са с лек механичен състав, добра водопропускливост,
влагоемкост и лесно се обработват. Благоприятни са за отглеждане на зеленчуци и трайни
насаждения.
2.5. Биоразнообразие
На територията на Хасковска област са установени 1950 вида растения от 122
семейства, 350 вида пеперуди, 21 вида риби, 10 вида земноводни, 26 вида влечуги, 273
вида птици и 59 вида бозайници. Преобладаващите елементи на флората са
субмедитеранските и евро-азиатските, следвани от медитеранските. Ендемичният
флорен елемент е представен от 85 балкански, 20 български и 7 родопски ендемични
вида растения. Разпространени са 28 реликтни вида. За 25 вида единствените за страната
находища са тук, 23 са включени в Европейския списък на редките, застрашени и
ендемични видове (Женева, 1991 г.), 12 са глобално редките европейски видове, 37 вида
са включени в приложение 2 на Вашингтонската конвенция за международна търговия
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със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), 5 вида – в Бернската конвенция
за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания.
От общо 17 вида земноводни за България, на територията на Хасковска област
се срещат 10, като от тях 7 са защитени, 4 включени в Бернската конвенция и 2 вида в
Световния Червен Лист на Международния съюз за защита на природата. Птиците са
представени от 273 вида, като 241 са защитени, 77 включени в Червената книга на
България, 261 в Бернската конвенция, 7 вида са световно застрашени. В Източните
Родопи се срещат 59 вида бозайници, 23 са включени в Световната червена листа на
Международен съюз за защита на природата, 12 в категорията “уязвим“, 11 вида в
категорията “полузастрашен”.
2.5.1. Флора
Релефът и преходно-средиземноморския климат на общината определят
голямото разнообразие на растителния и животински свят. Според геоботаническото
райониране на растителната покривка на Република България (по Бондев И., 1991 г.),
територията на Община Харманли, попада в две области - Тракийската горско
растителна област и в Южна крайгранична област, подобласт Долна Марица, район на
ксерофитна и мезоксерофитна, микротермна и мезотермна растителност в ксеротермния
дъбов пояс и в хълмистите равнини и мезофитна и хигрофитна микротермна
растителност в низините, в котловинните полета и край реките.
2.5.1.1. Горска и полска растителност
Горските територии на територията на Община Харманли е 203266 дка (29.26%
от територията на общината) и се стопанисва от ДГС „Харманли“ (райони от
горскостопанските участъци „Харманли” и „Върбово” – 60000 дка държавни гори), и
ОПГК „Харманли“ (151949 дка общински гори, от които залесени територии – 140301
дка). От горските територии (по трайно предназначение) дърво-производителните
горски площи са 98 385 дка, други, в т.ч. залесени – 78% от тях: 12732 дка защитени гори
в местността „Дефилето - Олу дере“ (на р. Харманлийска”), горски ниви 119 дка, и др.
Територията на Община Харманли попада в Тракийската област - подобласт
Горна Тракия и в Южната крайгранична област - подобласт Долна Марица. В района на
ксерофитна и мезоксерофитна, микротермна и мезотермна растителност в ксеротермния
дъбов пояс и в хълмистите равнини и мезофитна и хигрофитна микротермна
растителност в низините, на територията на Община Харманли растителността се
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разделя на два типа коренна и производна (по Бондев И., 1997 г.). Тази растителност е
разпространена от 10 m до 500-700 m, рядко до 800 (900) м н. в.
2.5.1.2. Лечебни растения
В Община Харманли се срещат над 90 вида лечебни растения. По данни на
Лесоустройствения проект на ОП „Горска Компания“ от 2008 г., на територията на
общината се срещат около 20 вида защитени лечебни растения. Условията за събиране
на диворастящи билки са добри. Годишно могат да се съберат 3 тона билки (лайка, жълт
кантарион, подбел, мащерка, риган, цвят от бъз, глог и др.), 3 тона диворастящи горски
плодове и около 4 тона горскоплодни култури (орех, бадеми и лешник). Диворастящи
гъби могат да се събират приблизително около 1,5 тона годишно.
Съгласно изискванията на Закона за лечебните растения, са забранени
събирането, изкупуването, търговията и преработката за промишлени и търговски цели
на билки от 27 вида лечебни растения от естествени находища.
2.5.2. Фауна
В зоогеографско отношение (Груев, Б. и Б. Кузманов 1994), територията на
Община Харманли попада в Тракийския район, който е част от Южнобългарския
биогеографски

район

(Горнотракийската

низина,

Среднотунджанската

низина,

Източните Родопи, Сакар, Манастирските възвишения и Бакаджиците). Характерното за
този зоогеографски район е навлизането на средиземноморска фауна от юг по долините
на реките Марица и Тунджа. Двата основни хорологични комплекса: Палеарктичния и
Медитеранския (Средиземноморския) са представени от различни по обхват и
разпространение зоогеографски форми и категории, сред които по масови са
палеарктичните, евро-сибирските, южно-европейските и субмедитеранските видове.
Таблица 16. Съвременен състав на ихтиофауната във водоемите
на територията на Община Харманли
Семейство - вид
Миноги (Petromyzontidae)
Карпатска минога Petromyzon danfordi (Regan, 1911)
Есетрови (Acipenseridae)
Немска есетра Acipenser sturio (Linnaeus, 1758)
Речни змиорки (Anguillidae)
Европейска змиорка Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)
Щукови (Esocidae)
Щука Esox lucius (Linnaeus, 1758)
Шаранови (Cyprinidae)
Речен кефал Leuciscus cefalus (Linnaeus, 1758)
Маришка бабушка Rutilus rutilus mariza (Drensky, 1926)
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Червеноперка Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758)
Распер Aspius aspius (Linnaeus, 1758)
Скобар Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758)
Лин Tinca tinca (Linnaeus, 1758)
Кротушка Gobio gobio (Linnaeus, 1758)
Обикновена мряна Barbus barbus (Linnaeus, 1758)
Балканска мряна Barbus meridionalis petenyi (Heckel, 1847)
Маришки морунаш Vimba melanops (Heckel, 1840)
Горчивка Rhodeus sericeus amarus (Bloch, 1782)
Шаран Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)
Сребриста какаракуда Carassius carassius (Linnaeus, 1758)
Златиста каракуда Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782)
Маришка бабушка Rutilus rutilus mariza (Drenski, 1926)
Платика Abramis brama (Linnaeus, 1758)
Псевдоразбора Pseudorasbora parva (Schiegel, 1842)
Бял толстолоб Hypophtalmichtys molitrix (Valenciennes 1840)
Пъстър толстолоб Aristhichthys nobilis (Richardson, 1844)
Бял амур Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)
Слънчеви костури Centrarchidae
Слънчева рибка Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)
Виюнови Cobitidae
Обикновен щипок Cobitis taenia (Linnaeus, 1758)
Балкански щипок Sabanejewia aurata balcanica (Karaman, 1922)
Костурови Percidae
Европейски костур Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758)
Бяла риба Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758)
Сомови Siluridae
Европейски сом Silurus glanis (Linnaeus, 1758)
Пецилии Poeciliidae
Гамбузия Gambusia holbrooki (Girard, 1859)
Попчета Gobiidae
Мраморно попче Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814)
Писии Pleuronectidae
Писия Platichthys flesus luscus (Pallas, 1814)
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Източник: ЕООУПО Харманли

2.6. Защитени зони и територии
Националната екологична мрежа (НЕМ) се изгражда в съответствие с
изискванията на ЗБР. Изграждането ѝ цели: дългосрочно опазване на биологичното,
геологично и ландшафтно разнообразие; осигуряване на достатъчни по площ и качество
места за размножаване, хранене и почивка, включително при миграция, линеене и
зимуване на дивите животни; създаване на условия за генетичен обмен между разделени
популации и видове; участие на Р България в европейските и световни екологични
мрежи; ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху защитени
територии.
На територията на област Хасково има 55 ЗТ и 24 ЗЗ по НАТУРА 20004:
•

27 природни забележителности (ПЗ);

•

27 защитени местности (ЗМ);
71

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

•

1 поддържани резервата (ПР);

•

10 бр. ЗЗ по Директивата на Съвета 79/409/ЕИО за дивите птици;

•

14 бр. ЗЗ за Директивата на Съвета 92/43/ЕИО за опазване на естествените
местообитания и на дивата флора и фауна.
На територията на Община Харманли има 7 ЗТ (2 ПЗ и 5 ЗМ). Територията на

общината частично се покрива от 7 ЗЗ по НАТУРА 2000 – 4 по Директивата за
местообитанията и 3 по Директивата за птиците, обявени по Закона за биологичното
разнообразие с обща площ 42577.5299 ha, съставляващи 61.287% от територията на
общината.

Източник: МОСВ, обработка на данните НЦТР
Карта 9. Национална екологична мрежа на България

Таблица 17. НЕМ на територията на oбщина Хасково (по общини)

Димитровград
Ивайловград
Любимец
Маджарово
Минерални бани
Свиленград
Симеоновград
Стамболово
Тополовград
Харманли
Хасково

-

-

-

-
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1
-

5
2
2
5
2
1
3
2
1

7
3
4
1
3
2
2
5
3

4
1
3
1
4
2
5
4
3

Директива за
птиците

Директива за
местообитания

Защитена
местност

Защитени зони
Природна
забележителност

Поддържан
резерват

Резерват

Биосферен
резерват

Природен
парк

Община

Национален
парк

Защитени територии

1
4
3
2
1
2
1
3
1

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.
Област Хасково 2

-

-

1
27
27
14
10
Източник: РИОСВ Хасково, обработка Адориа Консулт ЕООД

Източник: ИАОС
Карта 10. Защитени територии и зони на територията на Община Харманли

2

Някои ЗТ и ЗН се простират на територията на повече от една община.
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Таблица 18. Защитени територии и Зони по НАТУРА 2000 на територията на Община Харманли
ЗТ или Зона
Заповед/
по Натура
Решение
2000 /код
Защитени територии
28/ЗМ
Заповед №
3751/30.11.197
„Дефилето“
3. на МГОПС.
разширена със
Заповед №
РД533/12.07.2007
г. на МОСВ

Площ
(ha)

Локализация

Описание

1273.22

Община
Харманли: гр.
Харманли, с.
Остър камък,
с. Поляново

Опазване на: термофилни и субсредиземноморски дъбови гори, крайречни формации от върби (Salix spp.),
смесени ясеново-елшови групировки край реките (Fraxinus excelsior - Alnus glutinosa);
Опазване на защитени животински видове, като: жаба дървесница (Hyla arborea), балканска чесновница
(Pelobates syriacus balcanicus), жълтокоремник (Pseudopus apodus), змия червейница (Typhlops vermicularis),
смок мишкар (Zamenis longissimus), пъстър смок (Elaphe sauromates), турска боа (Eryx jaculus), обикновена
блатна костенурка (Emys orbicularis), шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), шипобедрена костенурка
(Testudo graeca), черен щъркел (Ciconia nigra), късопръст ястреб (Accipiter brevipes), малък ястреб (Accipiter
nisus), голям ястреб (Accipiter gentiles), орел змияр (Circaetus gallicus), малък орел (Hieraaetus pennatus),
малък креслив орел (Aquila pomarina), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), осояд (Pernis apivorus), черна
каня (Milvus migrans), сокол скитник (Falco peregrinus), сокол орко (Falco subbuteo), бухал (Bubo bubo) и
турилик (Burhinus oedicnemus), лалугер (Spermophilus citellus), пъстър пор (Vormela peregusna) и видра (Lutra
lutra) и др.;
дългосрочно опазване популациите на световно и европейско застрашени видове земноводни, влечуги,
птици, бозайници и растения както и типични за Сакар местообитания и ландшафти както и част от
орнитологично важно място южен Сакар;
Опазване на типични за Сакар местообитания, скални пейзажи и насаждения
Опазване на находище на блатно кокиче

149/ЗМ
„Бакърлия”

Заповед №РД472/11.07.2001
г. на МОСВ

387.15

Община
Харманли: с.
Изворово

311/ПЗ
„Находище
на блатно
кокиче - м
Сазлъка“
51/ПЗ
„Долмен”

Заповед №
468/30.12.1977
г. на КОПС

10.02

Община
Харманли: с.
Бисер

0.1

93/ПЗ
„Водопад
Кору-дере”

Заповед №
378/05.02.1964
г. на КГГП
Заповед №
3796/11.10.196
6 г. от КГГП

92/ПЗ
„Кюмурлука
”

Заповед №
3796/11.10.196
6 г. от КГГП

0.4

0.2

Община
Харманли: с.
Остър камък
Община
Харманли: гр.
Харманли, с.
Остър камък
Община
Харманли: гр.
Харманли

запазване тракийски долмен
водопад на р. Кору дере

водопад на р. Кюмурлушка
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302/ПЗ
Заповед №
0.5 Община
4051/29.12.197
Харманли: с.
„Пещера
3 г. от
Дрипчево
Хайдушката
МГОПС
дупка“
Защитените зони от Екологичната мрежа Натура 2000
ЗЗ BG0000212 Решение на
132118.2 Община
МС №
(в Харманли: с.
„Сакар”
661/16.10.2007
общината Браница, с.
г.
14934.00) Доситеево, с.
Дрипчево, с.
Изворово, с.
Рогозиново, с.
Черепово

ЗЗ BG0002021
„Сакар”

Заповед
No.РД-758 от
19.08.2010 г.,
бр. 72/2010 на
ДВ2-1-2021758-2010

125722.28
(в
общината
6867.98)

Община
Харманли: с.
Дрипчево, с.
Изворово, с.
Черепово

Опазване на пещера

Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна:
Местообитания;
Безгръбначни - Dioszeghyana schmidtii; Алпийска розалия; Бисерна мида;
Бръмбар рогач; Буков сечко; Лицена (L. dispar); Об. паракалоптенус; Обикновен сечко; Одонтоподизма;
Офиогомфус Ценагрион;
Риби: Горчивка; Маришка мряна; Обикновен щипок; Распер;
Земноводни и влечуги: Голям гребенест тритон; Жълтокоремна бумка; Об. блатна костенурка; Смок;
Червенокоремна бумка; Шипобедрена костенурка; Шипоопашата костенурка; Южна блатна костенурка;
Бозайници (без прилепи): Видра; Вълк; Лалугер; Мишевиден сънливец; Пъстър пор;
Прилепи: Голям нощник; Голям подковонос; Дългокрил прилеп; Дългопръст нощник; Малък подковонос;
Остроух нощник; Подковонос на Мехели; Средиземноморски подковонос; Трицветен нощник;
Южен подковонос;
ЗЗ по директивата за птиците:
Природни местообитания (Приложение I на Директива 92/43/EEC): Храсталаци с Juniperus spp. Arborescent
matorral with Juniperus spp. (код 5210); Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик
(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) (код 6210); Псевдостепи с житни и едногодишни
растения от клас Thero-Brachypodietea (код 6220); Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в
планинския до алпийския пояс (код 6430); Низинни сенокосни ливади (код 6510); Силикатни скали с
пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albiVeronicion dillenii (код 8230); Смесени
гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове (код 9180); Източно субсредиземноморски сухи
тревни съобщества (код 62A0); Източни гори от космат дъб (код 91AA); Алувиални гори с Alnus glutinosa и
Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) (код 91E0); Балкано-панонски церовогорунови гори (код 91M0); Мизийски гори от сребролистна липа (код 91Z0); Крайречни галерии от Salix
alba и Populus alba (код 92A0);
Птици: Малък гмурец; Голям гмурец; Голям корморан; Сива чапла; Ням лебед; Голяма белочела гъска;
Сива гъска; Бял ангъч; Сива патица; Зимно бърне; Зеленоглава патица; Шилоопашата патица; Лятно бърне;
Клопач; Червеноклюна потапница; Кафявоглава потапница; Kачулата потапница; Малък ястреб; Обикновен
мишелов; Северен мишелов; Степен орел; Черношипа ветрушка (Керкенез); Сoкол орко; Вoден дърдавец;
Зеленоножка; Лиска; Стридояд; Речен дъждосвирец; Малка бекасина; Средна бекасина; Горски бекас;
Малък червеноног водобегач; Малък зеленоног водобегач; Голям зеленоног водобегач; Голям горски
водобегач; Късокрил кюкавец; Речна чайка; Mалка черногърба чайка; Белокрила рибарка; Жълтокрака
чайка; Пчелояд.
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ЗЗ BG0001034
„Остър
камък”

Решение на
МС №
122/02.03.2007

15994.31
(в
общината
8998.82)

Община
Харманли: гр.
Харманли, с.
Бисер, с.
Иваново, с.
Лешниково, с.
Надежден, с.
Остър камък,
с. Поляново,
с. Черна
могила

ЗЗ BG0000578
„Река
Марица”

Решение на
МС №
122/02.03.2007

14693.1
(в
общината
1140.94)

Община
Харманли: гр.
Харманли, с.
Бисер, с.
Българин, с.
Доситеево, с.
Преславец, с.
Рогозиново, с.
Шишманово

ЗЗ по директивата за местообитанията:
Природни местообитания (Природни местообитания от Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС):
Храсталаци с Juniperus spp. Arborescent matorral with Juniperus spp. (код 5210); Полуестествени сухи тревни
и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (важни местообитания на орхидеи) (код 6210);
Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea (код 6220); Хидрофилни
съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс (код 6430); Низинни сенокосни
ливади (код 6510); Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo
albiVeronicion dillenii (код 8230); Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове (код
9180); Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества (код 62A0); Източни гори от космат дъб (код
91AA); Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)
(код 91E0); Балкано-панонски церово-горунови гори (код 91M0); Мизийски гори от сребролистна липа (код
91Z0); Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba (код 92A0)
Безгръбначни: Probaticus subrugosus;Алпийска розалия; Бисерна мида; Бръмбар рогач; Буков сечко; Об.
Паракалоптенус; Обикновен сечко; Ценагрион;
Риби: Горчивка; Маришка мряна; Обикновен щипок;
Земноводни и влечуги: Голям гребенест тритон; Жълтокоремна бумка; Об. блатна костенурка; Смок;
Шипобедрена костенурка; Шипоопашата костенурка; Южна блатна костенурка;
Бозайници (без прилепи): Видра; Лалугер; Мишевиден сънливец; Пъстър пор.
Прилепи: Голям подковонос; Дългопръст нощник; Малък подковонос; Остроух нощник.
ЗЗ по директивата за местообитанията:
Природни местообитания (Типове местообитания от Приложение I на Директива 92/43/EEC): Естествени
еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition (код 3150); Равнинни или
планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion (код 3260); Реки с кални
брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p. (код 3270); Отворени калцифилни или базифилни тревни
съобщества от Alysso-Sedion albi (код 6110); Полуестествени сухи тревни и храсталачни съобщества върху
варовик (Festuco Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) (код 6210); Псевдостепи с житни и
едногодишни растения от клас Therо-Brachypodietea (код 6220); Низинни сенокосни ливади (код 6510);
Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества (код 62А0); Източни гори от космат дъб (код 91AA);
Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (код 91E0); Крайречни смесени гори от Quercus robur,
Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) (код 91F0);
Балкано-панонски церово-горунови гори (код 91M0); Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba (код
92A0); Гори от Platanus orientalis (код 92C0); Южни крайречни галерии и храсталаци (92D0);
Безгръбначни: E. quadripunctaria; Probaticus subrugosus; Алпийска розалия; Бисерна мида; Бръмбар рогач;
Буков сечко; Вертиго; Лицена; Об. Паракалоптену;
Обикновен сечко; Офиогомфус; Ручеен рак; Торбогнездница; Ценагрион;
Риби: Балкански щипок; Горчивка; Маришка мряна; Обикновен щипок; Распер;
Земноводни и влечуги: Голям гребенест тритон; Жълтокоремна бумка; Об. блатна костенурка; Смок;
Червенокоремна бумка; Шипобедрена костенурка; Шипоопашата костенурка; Южна блатна костенурка;
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ЗЗ BG0001032
„Родопи
Източни”

Решение на
МС №
122/02.03.2007
г.

217446.89
(в
общината
3402.22)

Община
Харманли: с.
Болярски
извор, с.
Върбово, с.
Орешец, с.
Славяново

Бозайници (без прилепи): Видра; Вълк; Добруджански хомяк; Лалугер; Мишевиден сънливец;
Прилепи: Голям нощник; Голям подковонос; Дългопръст нощник; Дългоух нощник; Малък подковонос;
Остроух нощник; Средиземноморски подковонос; Широкоух прилеп; Южен подковонос;
ЗЗ по директивата за местообитанията
Природни местообитания (Приложение I на Директива 92/43/EEC): Твърди олиготрофни до мезотрофни
води с бентосни формации от Chara (код 3140); Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion
fluitantis и Callitricho-Batrachion (код 3260); Съобщества на Juniperus communis върху варовик (код 5130);
Храсталаци с Juniperus spp (код 5210); Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от AlyssoSedion albi Rupicolous calcareous or basophilic grassiands of AlyssoSedion albi (код 6110); Полуестествени сухи
тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (важни местообитания на орхидеи) (код
6210); Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea (код 6220); Източно
субсредиземноморски сухи тревни съобщества (код 62A0); Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества
(код 62D0); Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс (код
6430); Низинни сенокосни ливади (код 6510); Планински сенокосни ливади (код 6520); Хазмофитна
растителност по варовикови скални склонове (код 8210); Хазмофитна растителност по силикатни скални
склонове (код 8220); Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi
Veronicion dillenii (код 8230); Неблагоустроени пещери (код 8310); Букови гори от типа Luzulo-Fagetum (код
9110); Букови гори от типа Asperulo-Fagetum (код 9130); Термофилни букови гори (Cephalanthero Fagion)
(код 9150); Дъбово-габърови гори от типа Galio Carpinetum (код 9170); Смесени гори от типа Tilio-Acerion
върху сипеи и стръмни склонове (код 9180); Източни гори от космат дъб (код 91AA); Алувиални гори с
Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) Alluvial forests with Alnus
glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (код 91ЕО); Балкано-панонски
церово-горунови гори (код 91M0); Мизийски гори от сребролистна липа (код 91Z0); Гръцки букови гори с
Abies borisii-regis (код 9270); Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba (код 92A0); Гори от Platanus
orientalis (код 92C0); Южни крайречни галерии и храсталаци (Nerio Tamaricetea и Securinegion tunctoriae)
(код 92DO); Мизийски букови гори (код 92W0); Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове
черен бор (код 9530)
Растителни видове: Обикновена пърчовка;
Безгръбначни: Dioszeghyana schmidtii; E. quadripunctaria; Probaticus subrugosus; Алпийска розалия; Бисерна
мида; Бръмбар рогач; Буков сечко; Еуфидриас;
Лицена; Об. Паракалоптенус; Обикновен сечко; Осмодерма; Ручеен рак; Торбогнездница; Ценагрион.
Риби: Балкански щипок; Горчивка; Маришка мряна; Обикновен щипок; Распер.
Земноводни и влечуги: Голям гребенест тритон; Жълтокоремна бумка; Об. блатна костенурка; Смок;
Шипобедрена костенурка; Шипоопашата костенурка; Южна блатна костенурка.
Бозайници (без прилепи): Видра; Вълк; Лалугер; Мечка; Мишевиден сънливец;
Пъстър пор.
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ЗЗ BG0002020
„Радинчево”

Заповед №
ЗД783/29.10.2008

5785.73
(в
общината
3883.88)

ЗЗ BG0002092
„Харманлийс
ка река”

Заповед №
ЗД843/17.11.2008

4889.0
(в
общината
3349.65)

Община
Харманли: с.
Бисер, с.
Доситеево, с.
Изворово, с.
Рогозиново
Община
Харманли: гр.
Харманли, с.
Остър камък,
с. Поляново

Прилепи: Голям нощник; Голям подковонос; Дългокрил прилеп; Дългопръст нощник; Дългоух нощник;
Малък подковонос; Остроух нощник; Подковонос на Мехели; Средиземноморски подковонос; Трицветен
нощник; Широкоух прилеп;
Южен подковонос.
ЗЗ по директивата за птиците
Птици - гнездящи: Черен щъркел; Осояд; Черна каня; Египетски лешояд; Орел змияр; Ливаден блатар;
Късопръст ястреб; Белоопашат мишелов; Малък креслив орел; Малък орел; Турилик; Козодой; Сирийски
пъстър кълвач; Дебелоклюна чучулига; Късопръста чучулига; Горска чучулига; Полска бъбрица; Голям
маслинов присмехулник; Червеногърба сврачка; Белочела сврачка; Градинска овесарка.
ЗЗ по директивата за птиците
Птици: Дебелоклюна чучулига; Късопръста чучулига; Горска чучулига; Червеногърба сврачка; Голям
маслинов присмехулник; Градинска овесарка;

Източник: ИАОС,
обработка Адориа Консулт ЕООД
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2.7. Ландшафти

Източник: Петров, П. (1997) Ландшафтна структура
Карта 11. Ландшафтно райониране на България

Според ландшафтното райониране на България, oбщина Харманли се отнася
към две ландшафтни зони: Горнотракийско-Среднотунджанска подобласт и на СакарскоСтранджанска подобласт. Според ландшафтно-типологичната схема на страната, района
на Община Харманли спада към тип Междупланинска зонална област на
южнобългарските низини и ниски планини и Сакаро-Дервентска подобласт. Съгласно
ландшафтното райониране на България (Петров, 1997 г.), Община Харманли попада в
части от следните ландшафтни области, подобласти и райони, както следва:
• Г - Междупланинска зонална област на южнобългарските низини и ниски планини:
• XX - Долнотракийска подобласт;
• XXI - Сакаро-Дервентска подобласт;
В съответствие с класификационната система на ландшафтите в България
ландшафтите на територията на Община Харманли се включва в следната
класификационна схема:
• Клас Междупланински равнинни ландшафти:
 Тип Ландшафти на субсредиземноморските ливадно-степни и горско ливадностепни междупланински низини:
 Подтип-Ландшафти

на

ливадностепните

междупланински

низини

с

плиоценски песъкливо-глинести отложения и висока степен на земеделска
усвоеност;
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 Подтип-Ландшафти на ливадностепните междупланински низини с рохкави
четвъртични отложения и висока степен на земеделска усвоеност;
 Подтип-Ландшафти

на

ливадностепните

междупланински

низини

с

вулканични скали със средна степен на земеделска усвоеност.
Характерни за района на Община Харманли са няколко основни групи
ландшафти: селскостопански, урбанизирани (селищни), горски и водни ландшафти.
Всички от тях са с някаква по-малка или по-голяма степен на антропогенна намеса.
Селскостопански ландшафти.

Селскостопанската функция

е една от

структуроопределящите за общината. Община Харманли разполага с 452 212 дка
земеделски земи, от които близо 73.6% обработваеми площи, като 1/4 от обработваемите
териториите на Община Харманли представляват поливни площи или общо 80 772 дка
(крайречните тераси). През последните десетилетия се наблюдават съществени промени
в резултат от екологичната, естетичната и дори ландшафтна същност на земеделските
земи – раздробяване на селскостопанската земя, промени с формираните биотопи,
стабилност на аграрните екосистеми и пр. Фрагментите на аграрните ландшафти са
многообразни по своята същност и сезонните промени.
Селищни (урбанизирани) ландшафти. Промените произтичащи от развитието на
процесите на урбанизация са свързани с отнемането на земеделски терени за развитието
на селищата, съпътстващите ги функционални зони и инфраструктура. Селищните
ландшафти са специфична категория околна среда, тъй като се формират на основата на
сливането на сферите за обитаване, за труд, за отдих и на социалната и техническата
инфраструктура върху определена територия. Селищният ландшафт е най-богат на
фрагменти, които са пряко свързани с условията за живота на хората, развитието на
човешкото творчество и производството на материалните блага. Населените места и
другите урбанизирани територии заемат 4.32% от територията на общината (или 29 981
дка).
В

oбщина

Харманли

съществуват

условия

за

добро

съчетание

на

урбанизираните територии с естествения природен ландшафт - местоположение,
разпределение, структура, стремежи за вписване в обкръжаващата го природна среда,
наличието на естествени растителни компоненти и съобщества (озеленяване на дворове,
лесопаркове в периферните жилищни квартали на град Харманли и селата). Поради тази
причина въздействието на урбанизирания ландшафт е многостранно - здравословно,
културно и др. Фрагментирането на урбанизирания ландшафт, се обосновава от редица
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фактори, свързани с историческото развитие на град Харманли, неговата структура,
характер на застрояване, функционалната насоченост на отделните части и др.
В Община Харманли към 2011 г. има 12 132 бр. жилища в общо 8 249 бр.
жилищни сгради (от тях необитаеми 2030 бр.) и общо 24 947 обитатели. На територията
на град Харманли обитаваните жилищни сгради са 3423 с 10 107 брой жилища.
Динамиката на развитието на жилищния фонд през годините считано от 1985 г. бележи
снижение на броя на жилищните сгради за общината с 2%, темпа на увеличение броя на
необитаваните сгради след 1990-та, рязко се засилва, като относителният им дял за 2011
г. е 24.67%.
В град Харманли има 251 масивни стоманобетонни сгради (от тях ЕПК- 78 бр.)
с 2 670 бр. жилища, съставляващи дял от 22.1%. Сградите с тухлени стени и
стоманобетонни плочи са 3 095 сгради с 4 405 броя жилища - 36.5%. В селата има 2 796
обитавани сгради с 2 820 жилища, основно сгради на 2 етажа (на 3 етажа има само 4 бр.
сгради). С масивна или стомано-бетонна конструкция са 596 бр. сгради - 21.13%, с
тухлени стени 454 бр. сгради и полумасивни и паянтови – 780 бр. сгради.
Жилищният фонд се намира в среда с добри функционални и потребителски
качества, комфорт на обитаване и изградена инфраструктура. Налице е достатъчен
оборотен сграден фонд. През последните години се наблюдава преуплътняване на
урбанизираните терени. С оглед запазване на идентичността на Община Харманли и
населените места темповете на този процес следва да бъде ограничен.
Техногенни ландшафти. Основно място в икономиката на Община Харманли,
заемат преработващата промишленост, селското и горското стопанство, и търговията.
Цялата промишлена и преработвателна дейност е съсредоточена в града, разположена по
неговата периферия в североизточна му част. През територията на общината преминават
няколко важни транспортни коридора.
Антропогенни

ландшафти

с

културно-историческо

значение.

Община

Харманли е сравнително богата на исторически паметници, които в основната си част не
са добре разработени за нуждите на туризма.
Паркови ландшафти. Парковите площи на територията на общината включват
парк „Димана Данева“, спортния комплекс „Хеброс“, „Изворът на белоногата“,
централната градска градина и уличното озеленяване. В тях са налице всички елементи,
свързани с ежедневния отдих - алейна мрежа, площадки и съоръжения за игра, тихи
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кътове. Някои от тях се нуждаят от значителна реконструкция и от внасяне на подходящи
устойчиви на замърсяване растителни видове. Зелената система, заема важно място в
ландшафтната структура на територията на всички населени места в общината като цяло.
Горски ландшафти. Горското стопанство обхваща територията на Държавни и
общински горски територии на територията на общината и се простират на площ от 195
237 дка (по данни на МЗХГ, съставляващи 28.10% от общата площ на общината - 694 723
дка). Според Административния атлас на България (издание на Министерство на
държавната администрация, 2007 г.) горската площ е 203 266 дка (29.6% от общо 694 625
дка). Най-големи са горските масиви в гр. Харманли – 17 048 дка/33.1% от площта на
землището му. Големи са горските масиви в селата: Болярски извор - 13 490 дка (55.8%),
Славяново 13 137 дка (32.5%), Остър камък 12 875 дка (44.4%) и Черепово 12 277 дка
(30.5%). Най-голям дял заемат широколистните гори – 56%, иглолистните са – 5%,
залесените горски ниви и пасища са 2 988 дка. Широколистните видове са представени
от бук, дъб, по-малко ясен, бреза, липа и др. При иглолистните култури преобладава бор.
Водни и крайводни ландшафти. Територията на Община Харманли е свързана с
естествения воден ландшафт на река Марица и нейните основни притоци в района (река
Харманлийска и река Бисерска). За съжаление р. Марица в последните години се оформя
като сборен колектор на непречистени битово-фекални и промишлени води, поради
факта, че град Харманли няма градска пречиствателна станция за отпадъчни води. Това
налага да се предприемат спешни мерки за разработване и финансиране на проект за
ПСОВ на гр. Харманли.
Законово запазени ландшафти. Община Харманли притежава ценни по
отношение на биологичното разнообразие съобщества и екосистеми. Това е важен
фактор и за естетическото въздействие на района, като цяло. В границите на общината
са разположени редица ЗТ и ЗЗ по НАТУРА 2000, част от НЕМ на България.
2.8. Баланс на територията
Общината се нарежда на пето място от единадесет общини в област Хасково по
площта на своята територия – 694 625 дка/12.55% (според Административен атлас на РБ).
По горски територии общината се намира на трето място - 10.88%. Структурата на
територията на общината се разпределя по следния начин: земеделски територии – 420
998 дка/60.61%; горски територии – 203 266дка/29.26; урбанизирани територии – 30 024
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дка/4.32%; територии с инфраструктура - 24 614 дка/3.54%; територии за добив полезни
изкопаеми – 3 518 дка/0.51%; територии заети от водни площи – 12 205 дка/1.76%.
На човек от населението се пада 17.4 дка/ч, при средния за страната 6.5 дка/ч, за
областта 11.12 дка/ч, което определя общината с добра задоволеност по този показател.
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Таблица 19. Баланс на територията на област Хасково (по общини)
Община
Димитровград
Ивайловград
Любимец
Маджарово
Минерални бани
Свиленград
Симеоновград
Стамболово
Тополовград
Харманли
Хасково
Област Хасково

Земеделски
територии
дка
%
416571
13.16
433391
13.69
201987
6.40
62640
1.98
101332
3.20
511149
16.13
149231
4.71
136199
4.30
261284
8,25
420998
13.30
471476
14.88
3166258
100.00

Горски
територии
дка
%
72977
3,91
235550
12.61
111165
5.95
163612
8.76
95069
5.09
132931
7.12
46454
2.49
121290
6.49
519318
27.82
203266
10.88
165789
8.88
1867421
100.00

Урбанизирани
територии
дка
%
44734
20.74
21916
10.16
10394
4.82
4053
1.88
7401
3.43
19379
8.99
10801
5.01
8969
4.16
9412
4.36
30024
13.92
48561
22.53
215644
100.00

Инфраструктура
дка
%
12632
9.78
7183
5.56
8557
6.63
4076
3.16
6223
4.82
15974
12.37
9539
7.39
3956
3.06
11151
8.64
24614
19.06
25207
19.53
129112
100.00

Територии за
Водни площи
Общо земя
добив
дка
%
дка
%
дка
%
4712
13.79
15977
13.24
567603
10.26
2390
6.99
6479
5.37
814137
14.72
1946
5.69
10222
8.47
344271
6.22
816
2.39
12027
9.96
247224
4.47
758
2.22
3883
3.22
214666
3.88
4577
13.40
16305
13.51
700315
12.65
1361
3.98
5555
4.60
222941
4.03
1510
4.42
4913
4.07
276837
5.00
4938
14.45
12002
9.94
710877
12.85
3518
10.30
12205
10.11
694625
12.55
7641
22.37
21122
17.51
739796
13.37
34167
100.00 120690
100.00 5533292
100.00
Източник: Административен атлас на Р България

Таблица 20. Баланс на територията на Община Харманли
дка
%

Земеделски
територии
420998
60.61

Горски
територии
203266
29.26

Урбанизирани
територии
30024
4.32

Инфраструктура
24614
3.54
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Територии за
Водни площи
Общо земя
добив
3518
12205
694625
0.51
1.76
100.00
Източник: Административен атлас на Р България
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Най-голяма е площта на землищата на гр. Харманли – 51 364 дка (7.40%) и
селата Славяново (40 168 дка/5.79%), Доситеево (40 095 дка/5.77%), и Черепово (40 035
дка/5.76%). Най-малка е площта на с. Богомил - 112 дка/0.02%. Най-много земеделска
земя има в землищата на селата Поляново, Доситеево, Овчарово, Браница, Изворово,
Черепово и гр. Харманли. Най-много горски територии има в землищата на гр. Харманли,
с. Болярски извор, с. Орешец и с. Славяново.
ЗТ в общината се простират на площ от 1273.22 ха (1.83% от общата площ на
общината). ЗЗ по НАТУРА, попадащи в землището на Община Харманли са с обща площ
42 577.49 ha (61.23% от територията на общината), от които по Директивата за
природните местообитания 92/43/ ЕИО – 28 475.90 ha (66.88% от общата площ на ЗЗ) и
14 101.51 ha по Директивата за птиците 2009/147/ЕИО (33.12% от общата площ на ЗЗ).
Територията на Община Харманли попадащи в НЕМ общо са 43 850.71 ha.
Таблица 21. Баланс на територията на населените места
от oбщина Харманли (дка)
ЕКАТТЕ
04128
04724
05298
06080
07315
12810
23011
23741
32100
32487
38011
43548
51041
53237
53775
54448
57434
58244
62832
67101
67581
77181
80552
80827
83377

Землище
с. Бисер
с. Богомил
с. Болярски извор
с. Браница
с. Българин
с. Върбово
с. Доситеево
с. Дрипчево
с. Иваново
с. Изворово
с. Коларово
с. Лешниково
с. Надежден
с. Овчарово
с. Орешец
с. Остър камък
с. Поляново
с. Преславец
с. Рогозиново
с. Славяново
с. Смирненци
гр. Харманли
с. Черепово
с. Черна могила
с. Шишманово
Общо

Сел.
стоп.
16236
112
9821
27021
24687
9406
29992
25119
18209
26797
18021
8403
8495
27790
14370
15039
31839
8004
18738
25197
8881
25834
26100
17705
18900
460718

Горс.
стоп.
9199
13490
9122
1516
11724
7991
11438
7989
7513
611
5544
4407
6148
13156
12875
2659
2481
6189
13137
5246
17048
12277
6177
7301
195237

Населени
места
1223
549
754
876
523
807
773
1097
1196
286
447
401
1127
879
616
964
353
833
1297
556
5627
1054
643
912
23794
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Повърх. Транспорт
води
1187
409
324
31
452
118
476
156
210
78
959
346
178
78
393
140
214
146
213
207
305
21
239
12
334
526
66
260
41
11
178
210
193
1116
34
416
122
194
35
1711
1144
526
78
84
30
754
16
10960
4015

Общо
дка
%
28253
4.07
112
0.02
24215
3.48
37468
5.39
27712
3.99
21941
3.16
40095
5.77
37586
5.41
27829
4,01
35867
5.16
19338
2.78
14720
2.12
13555
1.95
35399
5.09
28998
4.17
28831
4.15
35652
5.13
11240
1.62
26909
3.87
40168
5.79
14911
2.15
51364
7.40
40035
5.76
24640
3.55
27884
4.01
694723 100.00
Източник: МЗХГ,
обработка Адориа Консулт ЕООД
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Таблица 22. Баланс на територията Община Харманли по вид собственост и населени места (дка)
Землище
с. Бисер
с. Богомил
с. Болярски
извор
с. Браница
с. Българин
с. Върбово
с. Доситеево
с. Дрипчево
с. Иваново
с. Изворово
с. Коларово
с. Лешниково
с. Надежден
с. Овчарово
с. Орешец
с. Остър камък
с. Поляново
с. Преславец
с. Рогозиново
с. Славяново
с. Смирненци
гр. Харманли
с. Черепово
с. Черна
могила
с. Шишманово
ОБЩО

Държ. собственост
Публична Частна
22
799
20
-

Общин. собст.
Публична Частна
1381
1182
33

Частна
10438
-

Кооперат.
собст.
11738
59

Обществени
Организации
1072
-

Чуждестр.
собст.
-

Религ.
орган.
-

Съсобст.
313
-

Стопанис.
от общ.
1307
-

Общо
28253
112

1

250

3155

849

12253

5145

2164

-

3

-

395

24215

0
2
4
3
7
4
10
6
6
16
12
4
30
9
25
28
8
16

319
279
860
259
223
1517
34
210
62
572
4228
285
228
222
416
2981
-

2733
2030
1183
7883
11017
3608
5542
958
381
298
3697
138
58
734
212
6646
1415
2335
5218
10135

2208
2536
899
3091
1462
1671
2278
1860
586
1298
2730
2009
7706
4258
843
2175
2319
741
17689
2913

3648
6191
11625
9616
14045
9876
5569
4762
7392
6097
9093
14088
4907
2649
2420
142
13781
3036
2573
628

13135
12728
7362
15831
7830
11070
17140
9986
5407
5264
12277
9726
7833
21252
5379
11969
16456
5903
19055
14490

7870
3420
786
1550
1000
1349
1885
939
733
472
5707
2382
1727
707
823
1960
1954
1185
518
2773

33
1
-

85
159
13
73
27
14
53
65
14
1
113
66
28
300
3
51

901
363
37
913
1873
84
4
724
26
26
13
151
584
-

6567
274
1939
14
645
47
1157
44
2367
5599
1321
3568
3767
1383
2729
9028

37468
27712
21941
40095
37586
27829
35867
19338
14720
13555
35399
28998
28831
35652
11240
26909
40168
14911
51364
40035

5

-

1163

2180

6203

10045

2028

-

1

-

3014

24640

4
240

21
13764

2705
74625

1991
67506

5692
166724

9530
266612

3261
48265

34

1070

3
6017

86

4677
27884
49843
694723
Източник: МЗХГ, 2015 г.
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2.8.1. Структура и разпределение на територията на Община Харманли
След промените свързани със ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, по данни на МЗХ (към VI.2015
г.) са установени следните видове собственост, отразени в таблицата по-горе. Най-голям
е делът на земята, която е кооперативна собственост (266 612 дка/38.38%), на второ място
се нарежда частната собственост (166 724 дка/24.00%) и на трето общинската
собственост (142 131 дка/20.46%) като преобладава дела на общинската публична
собственост (74 625 дка). Делът на всички останали видове собственост е 16.66%, като
преобладава земята стопанисвана от общината и собственост на обществени
организации. Земите с неустановената собственост възлиза на общо 240 дка (не са
отразени в таблицата).
По проекта за ОУПО Харманли се предвиждат промени в съществуващото
положение, както следва:
• Разширението на площта с 64.9 ha по т. 1 „Терени жилищни функции”, по искане на
Общината с цел разширение на строителните граници на гр. Харманли;
• Разширение на площта по т. 2 „Терени за обществено-обслужващи функции” с 51.45
ha (разширение на строителните граници на града с терена на „Младежки дом”;
терените на СМЗ - „Етнографски комплекс - Марица”, „отдих, рекреация и
туристически обекти” и „Комплексно обществено обслужване”; терени на
обслужващи обекти на АМ „Марица” и др.);
• Увеличението на площта по т. 3 и 4 с 334.1 ha за промишлено чисто производство,
складови нужди и обекти на транспорта и търговията;
• По предложение на общинската администрация се разширява площта на гробищните
паркове в гр. Харманли и селата Богомил, Изворово, Орешец и Черна Могила със 7.5
ha, поради изчерпване на терените;
• Увеличение на дела на т. 9.2 „Трайните насаждения“ с 182.5 ha;
• Увеличението на площта на т. 10.1 „Гори със стопанско предназначение” с 11.2 ha, с
цел рекултивиране на терени и залесяване на стопански гори (използвани по-рано за
добив за строителни материали и др. нарушени територии);
• Предвижда се увеличение на площта на терените за нова транспортна инфраструктура
(по т. 12*) с 150.2 haа, в т.ч. 144.2 ha (за изграждане на АМ „Марица” с двата пътни
възела по трасето; разширението на бъдещ общински път с. Черна могила – с.
Орешец);
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• Увеличение площта на 13. „Техническа инфраструктура” с 6.2 ha (сервитутите на
ГПСОВ и довеждащия ГКК до строителната граница на града);
Таблица 23. Баланс на територията на Община Харманли
според промените предвидени в ОУПО Харманли
Наименование на териториалния елемент
Територии с най-общо предназначение
*1. Жилищни функции
*2. Обществено-обслужващи функции, в т.ч.
обектите разположени до и за обслужване на
АМ „Марица”
*3. Производствени дейности
*4. Складови
5. Рекреационни дейности - селищни
образувания по &4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
6. Озеленяване паркове и градини
*6.1. Терени за „гробищни паркове“
7. Терени за спорт и атракции
8. Комунално обслужване и стопанство и депа за
ДПО
9. Земеделски територии. в т.ч.
9.1. Обработваеми земи -ниви
*9.2. Обработваеми земи трайни
*9.3. Не обработваеми земи-дерета оврази. скали
изоставени рудници и кариери
9.4. Пасища и поляни
10. Горски територии. в т.ч.
*10.1. Гори със стопанско предназначение
10.2. Защитени гори
10.3. Рекреационни гори
10.4. Горски земи - поляни и ниви. терени за
обслужване и др.
11. Водни площи - водни течения
11.1. Терени за вододайни зони
*12. Територии за транспорт
*13. Територии за техническа инфраструктура
ОБЩА ПЛОЩ
Защитени и нарушени територии

Същ. площ
(ha)

От тях
(%)

1563.20

А).Терени за природозащита, в т.ч. ЗТ по ЗЗТ
*Б). Защитени територии за опазване на
културно-историческото наследство
В). Територии с особена териториално
устройствена защита.
*Г). Територии за възстановяване и рекултив. от
зони за добив на стр. м-ли и др.
Д). Територии с активни и потенциални
свлачища и срутища
Е). Други нарушени територии - насипи, сипей,
деградирали селско. стоп.земи и др.
Ж ). ОБЩА ПЛОЩ по точки Г), Д) и Е) с
отчитане на препокриването.

От тях
(%)

2.250

1628.1

2.344

2.70
388.10
4.90

0.004
0.559
0.007

54.15
692.9
34.2

0.078
0.997
0.049

306.30
30.70
45.50
17.70

0.441
0.044
0.065
0.025

209.5
30.7
53.0
17.7

0.302
0.044
0.073
0.025

10.30
43447.30
30036.30
3161.00

0.015
62.539
43.235
4.550

10.3
42920.55
29359.25
3322.5

0.015
61.781
42.260
4.782

2417.10
7832.90
19731.70
9838.50
1273.20
0.00

3.479
11.275
28.402
14.162
1.833
0.000

2405.9
7832.9
19742.9
9849.7
1273.2
0.00

3.463
11.275
28.418
14.178
1.833
0.000

8620.00
1116.90
3.80
2610.50
192.70
69472.3

12.408
1.608
0.005
3.758
0.277
100.000

8620
1116.9
3.8
2760.7
198.9
69472.3

12.408
1.608
0.005
3.974
0.286
100.000

42577.53

61.287

42577.53

61.287

126.50

0.017
0.000

116,05

0.167

0.00

0.000

0.00

11.20

0.016

0.00

0.00

0.000

0.00

10.10

0.014

10.10

21.30

0.031

Забележка: * Предвидена промяна към 2034 г. по ОУПО Харманли.
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Проект
площ (ha)

0.000
0.000

0.014

10.10
0.014
Източник: ОУПО Харманли
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• Разширяване по т. Б) „Защитените територии за опазване на културно-историческото
наследство“ с 126.50 ha, с цел осигуряване на съхранение и защита на проучваните и
неидентифицирани археологически обекти.
2.8.2. Обработваема земя
По данни на МЗХГ, най-висок е относителен дял на селскостопанските земи (с
пасища и поляни) – 434 263 дка/62.51%, в т.ч. обработваема (ниви) – 300 363 дка/43.04%,
трайните насаждения – 31400 дка/4.5%, пасища и поляни – 78 329 дка/11.27% и
необработваеми земи – 24 171 дка/3.46%.
На човек от населението се пада средно по 17.4 дка/ч, при средния за страната
6.5 дка/ч и за областта 11.12 дка/ч. Това определя Община Харманли с добра
задоволеност по този показател. Общата поливна площ съставлява 17.40% от
обработваемата земя. Приблизително1/2 част от поливните площи реално не се ползват
за такава, по различни причини. Мерите, поляните и пасищата са с относително висок
дял – 11.3%, което предполага добри условия за развитие на пасищно животновъдство.
Пасищното отглеждане на селскостопански животни има огромно значение за здравето,
развитието, растежа, продуктивността и икономическата им ефективност. Получаваната
продукция от пасищно отглеждани животни е по-евтина, по-вкусна и биологично по
пълноценна.
Таблица 24. Категория на земеделските земи
Категория земя
Първа категория
Втора категория
Трета категория
Четвърта категория
Пета категория
Шеста категория
Седма категория
Осма категория
Девета категория
Десета категория

Бал
над 90
от 81 до 90
от 71 до 80
от 61 до 70
от 51 до 60
от 41 до 50
от 31 до 40
от 21 до 30
от 11 до 20
до 10 включително
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Бонитет
I Бонитет
II Бонитет
III Бонитет
IV Бонитет
V Бонитет
Източник: НКЗЗПТП
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Таблица 25. Баланс на територията по категория на земеделската земя (дка)
Землище
Бонитет
с. Бисер
с. Богомил
с. Болярски извор
с. Браница
с. Българин
с. Върбово
с. Доситеево
с. Дрипчево
с. Иваново
с. Изворово
с. Коларово
с. Лешниково
с. Надежден
с. Овчарово
с. Орешец
с. Остър камък
с. Поляново
с. Преславец
с. Рогозиново
с. Славяново
с. Смирненци
гр. Харманли
с. Черепово
с. Черна могила
с. Шишманово
ОБЩО

I

II

III

I
12987
112
15061
12059
5105
13151
13003
13793
13524
10069
2732
6725
6062
10043
15872
14799
7682
4362
10138
16925
6550
29899
16466
8976
12085
278630

II
-

8289
4876
751
2789
2283
2638
11

250
106
3005

Категория земя
V / VI
III
4737
713
3132
365
621
23685
7076
5344
7084
2751
1323
4110
352
1138
4531
1459
3126
767
2510
4102
2147
18615
986
4890
8107
879
9737
447
4092
6308
810
355
2377
2199
6118
3860
2947
91856
61947

IV

3978
1244
1146
1312
8363
207
5583
1368
943
10212
3541
4432
3519
64837

90

Общо
VII

VIII
IV
556

483
2033
768
209
307
9211
858
618
93
620
2019
1074
728
3060
5044
916
1080
29677

IX

X
V

741
11542
7392
23024
77
6007
9850
143
4684
21131
576
742
629
1930
87
3141
15292
1906
7493
116386

-

320

85

1204
657
3174
492
1028
8539
1367
811
578
402
86
10937
2039
2892
1436
3602
23
805
283
40441

-

-

-

28253
112
213
24215
1102
37468
27712
21941
3640
40095
68
37586
844
27829
35867
19338
594
14720
317
13555
35399
28998
28831
25
35652
11240
26909
40168
14911
112
51364
371
40035
201
24640
136
27884
7944
694723
Източник: МЗХГ
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Най-обширна е площта на земеделската земя в землищата на с. Поляново – 31
839 дка, с. Доситеево – 29 992 дка, с. Овчарово – 27 790 дка и с. Браница – 27 021. Наймалко обработваема земя между 8-9 хил. дка има в селата - Болярски Извор, Върбово,
Лешниково, Надежден и Смирненци. В с. Богомил въобще липсва такава.
Първа категория са 278 630 дка/40.10% от територията на общината. С добри
качества за обработване е земята до IV категория с обща площ 438 328 дка/63.09%. С
най-голям дял тези категории са в гр. Харманли и селата - Славяново, Черепово, Орешец
и Болярски Извор. Голяма част от обработваемата земя (с мери и пасища) е непригодна
за земеделско ползване - VIII, IX и Х категория. Делът ѝ е 23.7%, като най-голяма част
от нея са в землищата на селата - Овчарово, Черепово и Българин.
2.8.3. Горски територии в общината
Според МЗХГ, горските територии са 23 416.2 ha, отнесени към броя на
населението, това прави средно по 9.27 дка/ч, при средно за страната – 10.25 дка/ч, и 9.1
дка/ч за областта.
От баланса на горските територии на територията на Община Харманли, е
видно, че ОбГТ е 15 194.9 haа (64.89%), държавният горски територии е 6 253.5 ha (26.71),
частния горски територии е 1 735.4 ha (7.41), 231.5 ha (0.99) са собственост на
юридически лица.
Основната част от горските територии по вид собственост са издънкови гори за
превръщане (в семенни, предимно дъбови и церови). В общинския горски територии те
заемат 12 411.1 ha (88.5% от общинската горска територия).
Таблица 26. Баланс на горската територия в Община Харманли
(по населени места и вид собственост)
Населено място
с. Бисер
с. Богомил
с. Болярски
извор
с. Браница
с. Българин
с. Върбово
с. Доситеево
с. Дрипчево
с. Иваново
с. Изворово
с. Коларово
с. Лешниково
с. Надежден

Общинска
ha
%
987.5
6.5
-

Горска територия (фонд)
Държавна
Частна
Юрид. лица
ha
%
ha
%
ha
%
47,7
0,8
8,2
0,5
0,0
-

Общо
ha
%
1033,6
4,4
-

1139.6

7.5

299,7

4,8

16.4

0.9

0.8

0.3

1459.9

6.2

455.7
121.6
1063.6
243.1
395.1
805.3
349.5
106.4
592.6
487.3

3.0
0.8
7.0
1.6
2.6
5.3
2.3
0.7
3.9
3.2

256.4
183.7
81.2
678.9
1098.6
113.2
645.6
64.7
11.9
13.3

4.1
2.9
1.3
10.9
17.6
1.8
10.3
1.0
0.2
0.2

357.3
171.7
37.4
93.4
82.5
4.4
185.9
90.4
7.6
8.4

20.6
9.9
2.2
5.4
4.8
0.3
10.7
5.2
0.4
0.5

51.0
6.2
0.4
6.7
31.9
14.4
14.7
0.6

22.0
2.7
0.0
0.2
2.9
13.8
6.2
6.3
0.3
0.0

1124.1
477.9
1179.4
1025
1587.1
953.2
1206
268.7
611.1
509

4.8
2.0
5.0
4.4
6.8
4.1
5.2
1.1
2.6
2.2
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с. Овчарово
с. Орешец
с. Остър камък
с. Поляново
с. Преславец
с. Рогозиново
с. Славяново
с. Смирненци
гр. Харманли
с. Черепово
с. Черна могила
с. Шишманово
Общо

334.3
1291.5
1215.5
288.7
303.8
60.8
1337.1
319.1
1489.1
288.6
774.7
744.4
15194.9

2.2
8.5
8
1.9
2
0.4
8.8
2.1
9.8
1.9
5.1
4.9
100.0

361
57.1
94.3
18.8
1.7
548.3
40.2
204.2
253.1
970.9
25.1
183.9
6253.5

5.8
49
2.8
13.9
6.0
756.6
3.2
0.9
0.9
0.1
1.5
0.6
1356.5
5.8
1.5
79.2
4.6
4.6
2.0
1390.7
5.9
0.3
5.4
0.3
0.0
310.2
1.3
0.0
12.5
0.7
0.3
0.1
323.9
1.4
8.8
79.6
4.6
1.6
0.7
705.6
3.0
0.6
31.5
1.8
3.6
1.6
1400.6
6.0
3.3
4.9
0.3
30.8
13.3
550.2
2.3
4.0
23.1
1.3
0.9
0.4
1756.3
7.5
15.5
354.2
20.4
44.9
19.4
1654.5
7.1
0.4
7.2
0.4
0.9
0.4
823.4
3.5
2.9
24.3
1.4
1.8
0.8
952.7
4.1
100.0 1735.4 100.0 231.5 100.0 23416.2 100.0
Източник: ДГС „Харманли“ и ОПГК „Харманли“, 2020 г.

Таблица 27. Горски територии (залесени) в района на Община Харманли
(по вид гори)
Вид гори
Иглолистни гори
Широколистни
високостеблени
гори
Издънкови гори
за превръщане
Ниско-стъблени
гори
Всичко по вид
собственост

Общинска
ha
%
685.9
4.9

Горска територия (фонд)
Държавна
Частна
Юрид. лица
ha
%
ha
%
ha
%
409.2
9.5
183.8
23.3
5.3
7.6

Общо
ha
%
1284.20
6.7

580.9

4.1

407.2

9.4

87.3

11.1

0.7

1.0

1076.10

5.6

12411.1

88.5

3288.5

76.1

492.8

62.4

63.8

91.1

16256.20

84.6

350.9

2.5

215.5

5.0

25.4

3.2

0.2

0.3

592.00

3.1

14028.8

100.0

4320.4

100.0

789.3

100.0

70.0

100.0

19208.50

100.0

Източник: ДГС „Харманли“ и ОПГК „Харманли“, 2020 г.

Най-големи са горските територии в землищата на гр. Харманли и селата
Дрипчево, Болярски извор, Славяново, Остър камък и Орешец. Горските територии в
тези населени места е около 38% от горската територия в общината (8 951,1). Най-много
общински горски територии има в землищата на гр. Харманли и селата Славяново,
Орешец и Остър камък – 42.6% о (6 472,8 ha).
Таблица 28. Разпределение на общинската горска площ на Община Харманли
(по вид на земите и вид на горите, ha)
Вид земи

Насаждения с пълнота 0.4-1.0
Склопени култури
Несклопени култури
Всичко с пълнота 0.4-1.0
Редини с пълнота 0.1-0.3
Изредени култури
Всичко с пълнота 0.1-0.3
Всичко насаждения
Клек
Всичко залесена площ
Сечище
Пожарище

Иглолистни
512.5
512.5
19.3
19.3
531.8
531.8
13.1
39.6

Широкол.
Превръщане Нискостъблени
високостъбл.
169.7
8912.4
197.3
192.3
42.7
21.8
12.4
383.8
8912.4
252.4
17.5
1337.2
12.7
9.4
11.8
26.9
1337.2
24.5
410.7
10249.6
276.9
410.7
10249.6
276.9
4.7
59.2
0.9
2.0
92

Всичко
9279.4
747.5
34.2
10061.1
1367.4
40.5
1407.9
11469.0
11469.0
17.8
101.7
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Голина
Всичко незалес. дървопр. пл.
Обработваеми земи
Ливади
Поляни
Горски разсадници
Пътища, просеки и др.
Реки, блата, скали
Всичко недървопр. площ
Всичко устроена площ

115.9
168.6
0.5
-

228.5
292.4
5.6
-

23.3
-

17.8
-

8.9
1.4
34.1
734.5

4.7
1.1
29.2
732.3

-

7.5
9.5
0.1

351.9
471.4
20.3
0.3
14.8
345.8
86.7
2.9
103.2
74.3
28.8
105.6
465.3
46.6
575.2
10715.8
333.0
12515.6
Източник: Общинска администрация, 2020 г.
0.9
14.1
0.3
289.9

По новия ГСП на oбщина Харманли устроената горска площ е 12 515.6 ha, като
залесената площ е 11 469.0 ha. Към тях трябва да се прибави и земеделска земя, която по
новия ГСП са придобили характеристика на гора и са включени в горските територии –
2 679.3 ha, като залесените площи са 2 523.6 ha.
Основната част от горската територия на Община Харманли (73.7%) е
разположена между 101 и 300 m н.в. Най-голям дял от горската територия заемат
издънковите гори за превръщане – 896 ha (7.12%). След това по дял се нареждат
широколистни високостеблени гори – 1 849.8 ha (14.48%), иглолистни гори – 1 685.5 ha
(13.19%) и нискостеблени гори – 282.2 ha (2.21%). Естествените насаждения са по-често
смесени издънкови (благун, цер, космат дъб, зимен дъб, келяв габър и други).
Таблица 29. Земеделски земи собственост на Община Харманли, придобили
характеристика на гора (по вид на земите и вид на горите, ha)
Вид земи
Насаждения с пълнота 0.4-1.0
Склопени култури
Несклопени култури
Всичко с пълнота 0.4-1.0
Редини с пълнота 0.1-0.3
Изредени култури
Всичко с пълнота 0.1-0.3
Всичко насаждения
Клек
Всичко залесена площ
Сечище
Пожарище
Голина
Всичко незалес. дървопр. пл.
Обработваеми земи
Ливади
Поляни
Горски разсадници
Пътища, просеки и др.
Реки, блата, скали
Всичко недървопр. площ
Всичко устроена площ

Иглолистни
0.1
113.3
3.1
116.5
1.0
1.0
117.5
117.5
25.3
25.3
142.8

Широкол.
Превръщане Нискостъблени Всичко
високостъбл.
73.1
1630.8
46.8 1750.8
56.4
24.0
193.7
27.2
30.3
156.7
1630.8
70.8 1974.8
10.9
531.1
3.1
545.1
2.6
0.1
3.7
13.5
531.1
3.2
548.8
170.2
2161.9
74.0 2523.6
170.2
2161.9
74.0 2523.6
94.3
119.6
94.3
119.6
34.1
2.0
36.1
34.1
2.0
36.1
264.5
2196.0
76.0 2679.3
Източник: Общинска администрация, 2020 г.
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Таблица 30. Характеристики на ОГТ-Харманли (ha)
Иглолистни
гори
ха
1685.5

%
13.19

Широколистни
високостеблени гориг
ха
1849.8

%
14.48

Издънкови гори
за превръщане

Нискостъблени гори

ха
8960.0

ха
282.2

%
70.12

%
2.21

Всичко
ха
12777.5

%
100.0

Източник: Общинска администрация, 2020 г.

Таблица 31. Разпределение на условния среден зрелостен прираст
по сегашен видов състав и видове подходящи за месторастенето
Дървесни видове
Бял бор
Черен бор
Веймутов бор
Атласки кедър
Бук
Червен дъб
Зимен дъб
Летен дъб
Благун
Цер
Габър
Трепетлика
Явор
Бреза
Мъждрян
Орех
Акация
Космат дъб
Келяв габър
Айлант
Бадем
Полски бряст
Бяла върба
Гледичия
Корков дъб
Клен
Круша
Сребролистна липа
Люляк
Мекиш
Софора
Черница
Източен чинар
Шестил
Явор негундо
Американски ясен
Планински ясен
Полски ясен
тп Bachelieri
тп I-214
тп Regenerata
Бяла топола
Пирамидална топола
Черна топола
Цариградски лешник

haа
16.8
531.2
0.2
85.9
178.7
22.1
1722.7
10.8
5634.3
1005.8
66.1
3.7
1.2
14.1
194.1
83.5
314.2
3540.7
122.5
1.8
15.3
167.1
38.0
4.3
7.3
18.1
5.1
52.4
0.7
5.9
0.1
0.6
1.8
1.1
6.0
3.4
73.8
0.8
27.2
0.4
5.0
0.1
0.5
0.1

Сегашен състав
залесена площ
%
m3
0.12
86
3.80
2789
0.00
1
0.61
566
1.28
1228
0.16
122
12.31
6974
0.08
39
40.27
19470
7.19
3694
0.47
402
0.03
17
0.00
7
0.10
44
1.39
359
0.60
233
2.24
921
25.30
10858
0.87
0.01
8
0.11
21
1.19
560
0.27
239
0.03
10
0.05
15
0.13
57
0.04
15
0.37
242
0.00
0.04
17
0.00
1
0.00
2
0.01
10
0.01
3
0.04
8
0.02
16
0.53
162
0.00
13
0.19
397
0.00
4
0.04
48
0.00
2
0.00
9
0.00
-
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%
0.17
5.61
0.00
1.14
2.47
0.25
14.04
0.08
39.19
7.44
0.81
0.03
0.02
0.09
0.72
0.47
1.86
21.86
0.02
0.04
1.13
0.48
0.02
0.03
0.11
0.03
0.49
0.03
0.00
0.00
0.02
0.01
0.02
0.03
0.33
0.03
0.80
0.01
0.10
0.00
0.02
-

ha
14.2
516.7
0.2
96.2
179.6
22.7
1746.4
10.9
5711.5
1016.6
67.0
3.7
1.4
13.6
144.7
83.5
311.5
3545.4
85.4
1.0
14.8
152.3
37.7
4.3
6.8
18.7
2.6
54.3
0.7
2.3
0.1
0.7
1.4
1.1
6.0
3.4
72.0
0.7
24.9
0.4
5.0
0.1
2.9
0.1

Подходящ състав
залесена площ
%
m3
0.10
91
3.69
3195
0.00
1
0.69
675
1.28
1461
0.16
122
12.48
8904
0.08
48
40.81
24631
7.26
4524
0.48
499
0.03
19
0.01
7
0.10
57
1.03
570
0.60
379
2.23
1540
25.34
13549
0.61
0.01
3
0.11
59
1.09
637
0.27
236
0.03
15
0.05
28
0.13
74
0.02
10
0.39
256
0.00
0.02
8
0.00
1
0.00
4
0.01
8
0.01
9
0.04
22
0.02
22
0.51
310
0.00
12
0.18
440
0.00
4
0.04
88
0.00
2
0.02
52
0.00
-

%
0.14
4.89
0.00
1.03
2.24
0.19
13.64
0.07
37.72
6.93
0.76
0.03
0.01
0.09
0.87
0.58
2.36
20.75
0.00
0.09
0.97
0,36
0.02
0.04
0.11
0.01
0.39
0.01
0.00
0.01
0.01
0.01
0.03
0.03
0.47
0.02
0.67
0.01
0.13
0.00
0.08
-
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Маклен
Пистация
Всичко

3.0
4.1
13992.6

0.02
0.03
100.00

9
49678

0.02
3.0
0.02
11
0.02
4.1
0.03
100.00 13992.6 100.00
65291 100.00
Източник: Общинска администрация, 2020 г., о
бработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Таблица 32. Разпределение на залесената площ и общия дървесен запас по типове
месторастения в общински горски територии на Община Харманли
Дървесна култура
Черборови култури
Широколистен високостеблен
Тополов
Горскоплоден
Дъбов СрН П
Благунов СрН П
Церов П
Смесен СрН П
Акациев
Келяв габъров
Всичко

Площ

Общ дървесен запас
m3
%
685.9
4.9
120855
12.1
431.8
3.1
55215
5.5
51.2
0.4
7170
0.7
97.9
0.7
1435
0.1
5548.4
39.5
330915
33.1
5408.2
38.5
386010
38.6
207.9
1.5
17375
1.7
1247.9
8.9
71950
7.2
263.0
1.9
7055
0.7
87.9
0.6
2250
0.2
14030.1
100
1000230
100
Източник: Общинска администрация, 2020 г.

ha

%

Лесистостта на територията на Община Харманли e 29.3%, което е под средната
лесистост за страната, тъй като голяма част от територията на общината са обработваеми
земеделски площи.
Графика 2. Разпределение на залесените площи на общински гори в Харманли
по стопански класове (проценти от общата площ)
Легенда:
1.Тополов; 2. Смесен
СрН П; 3. Акациев; 4.
Горскоплоден;

5.

Широколистен В; 6.
Келяв-Габъров;

7.

Церов П; 8. Дъбов
СрН П; 9. Благунов
СрН

П;

10.

Черборови култури.
Източник:
„Агролеспроект“
ЕООД, 2016 г.

Общинският горски територии има важно значение за икономическото развитие
на Община Харманли. В горите и горските площи на Община Харманли се осъществява
добив на дървесина, сено, листников фураж, билки, гъби и горски плодове. В част от
горските площи собственост на общината е разрешена и пашата на едър и дребен
95
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добитък. При действието на предишния ГСП, средногодишното ползване на добивът на
дърва за огрев от общинските горски територии е 6 686 плътни m3. Размерът на
годишното ползване на строителна дървесина в плътни кубически метри е както следва:
едра - 112 m3, средна - 464 m3, дребна – 32 м3. В разрешените за паша площи, ежегодно
са допускани на паша максимум 3 413 броя едър или 13 652 броя дребен добитък, или
комбинация от тях. Предвиден е добив на билки и горски плодове – 3 100 kg годишно и
добив на гъби – 0.5 t годишно за последните десет години. В района на ОПГК “Харманли”
могат да се добиват средногодишно по 1 тон билки, 1.5 тона горски плодове (орехи,
лешници, трънки, шипки и малини) и по 2 тона диворастящи гъби. За периода 2006-2015
година са добити общо 17 тона билки и горски плодове и 4770 kg гъби. Количеството на
предвидения добив на сено и листников фураж от горите е съответно - 19.7 t и 114 t.
В района на Община Харманли има добри условия за развитието на лов и
риболов. В ловностопанско отношение общинските гори благоприятстват развъждането
на благороден елен, сърни, диви свине и зайци.
Горите имат също важно водоохранно, защитно и рекреационно значение. Със
защитните си и противоерозионни функции съдействат за подобряване на микроклимата
в района.
Таблица 33. ОПГК “Харманли” за периода 2006-2015 година
Странични
ползвания
1. Паша
а) обща площ
б) едър добитък
в) дребен добитък овце
г) кози
2. Билки и горски
плодове
3. Листников фураж
4. Гъби

Мярка
ха
броя
броя

Изпълнено по години
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-

884 726
3897 3546

702 657 598 566
3467 3276 3158 3103

броя

-

-

-

-

-

-

тона

-

-

-

-

-

-

куб.м.

-

-

-

-

-

-

кг
ха

-

-

-

-

2620

-

ЛУП
год.
6583.3
442 356 314
6583
309 2451 1904 32915
-

5
-

900 1100

1

8

3

-

-

-

-

150

-

2.5
400

2000
6583.3
Източник: Общинска администрация

Таблица 34. Разпределение на залесената площ и дървесният запас по стопански
класове, видове гори и средни таксационни показатели
Стопански
класове

Залесена Средна Среден
площ
възраст бонитет

Среден Среден
Общ
Средна
запас на 1 прираст среден
пълнота
ха
на 1 ха прираст

ha
години
А. Горски територии със Защитни и специални функции
Черборови
култури
372.7
38 IV (3.8)
0.68
263.6
65 III (3.3)
0.63
Широколистен В

96

m3/ha

138
149

m3/ha

3.79
1.97

m3

1414
518

Общ
дървесен
запас
Без
С
клони клони
m3
m3

51375
39200

64475
44675
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Тополов
Горскоплоден
Дъбов СрН П

Благунов СрН П

46.5
19.8
4241.5
2414.9
62.8
813.6
125.3
35.2

38
45
55
52
64
47
16
44

III (2.6)
V (4.7)
V (4.5)
V (4.5)
IV (4.3)
IV (4.3)
IV (4.3)
V (4.9)

Церов П
Смесен СрН П
Акациев
Келявгабъров
Всичко
горски
8395.9
52 IV (4.4)
територии със
ЗСпФ
Б. Горски територии със стопански функции
Черборови
култури
276.6
28 IV (3.7)

0.51
0.75
0.52
0.63
0.51
0.53
0.67
0.61

128
7
61
66
65
60
26
13

3.68
0.15
1.06
1.37
1.07
1.20
2.08
0.28

171
5970
6855
3
140
185
4499 257840 284865
3305 158305 174450
67
4110
4530
976 48920 54910
261
3280
3445
10
465
500

0.57

68

1.34

11224 569605 638890

0.82

135

4.72

1306

37200

48445

Тополов
Горскоплоден

168.2
4.7
78.1

49
39
42

IV (4.3)
III (3.1)
IV (4.4)

0.59
0.31
0.64

53
60
12

1.16
1.49
0.28

195
7
22

Дъбов СрН П

4241.5

55

V (4.5)

0.52

61

1.06

4499

Благунов СрН П

2992.4
145.1
434.3
137.7
52.7

44
58
33
12
40

IV (4.4)
IV (4.2)
V (4.7)
IV (4.2)
V (4.8)

0.67
0.62
0.54
0.71
0.57

64
81
36
25
30

1.56
1.45
1.16
1.99
0.82

4682
210
502
274
43

8855
280
935
25784
0
19133
0
11720
15760
3470
1560

10540
315
1250
28486
5
21105
0
12845
17040
3610
1750

5596.7

40

V (4.5)

0.62

56

1.52

8493 312855 352535

13992.6

48

IV (4.4)

0.59

63

Широколистен В

Церов П
Смесен СрН П
Акациев
Келявгабъров
Всичко
горски
територии със
СтФ
ОБЩО

1.41
19717 882460 991425
Източник: Общинска администрация

Залесената площ на горските територии собственост на Община Харманли е 13
992.6 ха, а запасът (без клони) на основните насаждения е 882 460 m3. Разпределението
на залесената площ и дървесния запас по стопански класове, както и средните
таксационни показатели. Разпределението и по класове на възраст е сравнително
равномерно. С най-голям дял от площта са насажденията от III клас на възраст (41-60 г.)
- 30.0%, следвани от тези от IV клас на възраст (61 - 80 г.) - 26.6%, I клас на възраст (1 20 г.) - 23.2%, II клас на възраст - 16.6%, V клас на възраст - 2.6%, VI клас на възраст 0.9% и VII клас на възраст - 0.1%. Общият запас без клони на основните насаждения е
882 460 m3, а на надлесните дървета е 155 m3. Запасът с клони на основните насаждения
е 991 425 m3, а на надлесните дървета 180 m3. Средният запас на 1 ha е 63 m3. Средната
възраст на дървостоите е 48 години. Общият среден прираст е 19 717 m3, а на 1 ha - 1.41
m3. Средният бонитет е IV (4.4), а средната пълнота е 0.59.
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Графика 3. Разпределение на дървесния запас в общински гори на Харманли по
класове на възраст във високостъблените гори

Легенда
1. I1-20; 2. II 21-40; 3. III 41-60; 4. IV 61-80; 5. V 81-100; 6. VI 101-120; 7. VII 121-140
Източник: „Агролеспроект“ ЕООД, 2016 г.

Новият ГСП предвижда сериозна програма за залесяване, който основно се
разполага в предстоящия ПИРО за периода 2021 – 2027.
2.9. Проблеми, изводи и потенциал за развитие
Общината разполага с благоприятни климатични условия и релеф за развитие
на транспортна и инфраструктурна структура. Климата, почвите, релефа и водните
ресурси са благоприятни за развитие на земеделие и пасищно животновъдство, с акцент
върху създаване на еко и био продукция. Благодарение на подземните води, всички
населени места в общината имат собствени водозахранване и въпреки засушаването в
района не са подложени на воден режим.
Таблица 35. Площ за залесяване и на необходимия посадъчен материал
(по дървесни видове)
Залесяване
Дървесен вид
Черен бор
Червен дъб
Благун

при котл.
пост.сеч

в зрели
гори

-

-

-

-

-

-

възстановяване
на гори
хектари
23.2
14.0
131.3

98

Всичко
23.2
14.0
131.3

%

8.9
5.4
50.3

Посадъчен
материал
фиданки фиданки
на 1 ха
всичко
хиляди броя
3.3
77.3
5.0
70.0
6.7
879.7
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Цер
Акация
Атласки кедър
Сребролистна
липа
тп Bachelieri
тп I-214
тп Regenerata
Черна топола
всичко

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.7
24.8
0.4
2.6
28.5

39.1
2.0
20.6
2.2
-

232.4

39.1
2.0
20.6

15.0
0.8
7.9
0.8

6.7
5.0
3.3
4.0

262.0
10.0
68.7

2.2
8.8
0.7
0.3
0.4
0.3
24.8
9.5
0.4
9.9
0.4
0.1
0.4
0.2
2.6
1.0
0.4
1.0
100.0
260.9
1387.9
Източник: Общинска администрация

Общината разполага с богато биоразнообразие. Голяма част от територията на
общината попада в НЕМ на България. От една страна това създава пречка пред развитие
на промишлеността и земеделието в района, а от друга – създава условия за съхраняване
на

естествени

природни

ландшафти,

биоразнообразието

и

развитието

на

природосъобразен туризъм и допълването му с други форми – като културен,
приключенски, селски и др.
Общината разполага с над средното за страната и областта обработваема земя
на човек. Обработваемите земи в терасите на р. Марица и основните ѝ притоци се
напояват. В същото време една не малка част от напоителната система в миналото, днес
не функционира по различни причини. Това налага подновяване и разширяване на
напоителните системи и създаване на условия за устойчиво използване на земеделските
земи и повишаване на добитата продукция и приходи, като се съхрани плодородието на
почвата.
Горските територии са под средното за страната и областта на човек.
Преобладават естествени широколистни гори. Горските територии играят важна роля за
баланс в природата и благоприятните условия на живот. Една не малка част от горите
попадат в защитени територии и зони. Горските територии играят важна роля за
биологичното разнообразие.
2.10. SWOT – анализ природни ресурси
Силните страни
 Ниска надморска височина и слаба
разчлененост на релефа;
 Благоприятен климат със
средиземноморско влияние;
 Голям брой слънчеви дни;
 Добра речна мрежа, достатъчно по обем
повърхностни водни ресурси и изкуствени
водоеми, както и сравнително богати
подземни водни ресурси;

Слаби страни
 Валежи под средното за страната;
 Недостатъчен контрол върху
замърсяването на повърхностните и
подземните води;
 Прекалено голяма част от територията на
общината е включена в ЗЗ по НАТУРА
2000.
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 Сравнително плодородни почви и
обработваема земя;
 Красив ландшафт;
 Голяма част от територията е част от
НЕМ;
 Значително горско богатство и
биоразнообразие.
Възможности
 Възможност за изграждане на система от
транспортни мрежи и добра достъпност до
населените места;
 Отглеждане на по-топлолюбиви
средиземноморски тип селскостопански
култури;
 Възможност за постоянно водоснабдяване
на всички населени места;
 Възможност за напояване на
селскостопанските култури;
 Устойчиво използване на обработваемата
земя, повишаване на продукцията и
доходите;
 Възможност за развитие на устойчив
туризъм – еко, селски, културен и
приключенски.

Заплахи
 Засушаване на почвите и пресъхване на
по-малки реки и потоци;
 Заплахи за нормално протичане на
агроекологични мероприятия;
 Замърсяване на повърхностните и преди
всичко подземни води в резултат на
битово-фекално и промишлено
замърсяване, както и замърсяване от
използвани изкуствени торове в селското
стопанство;
 Ограничаване на земеделските дейности
в територии попадащи в НАТУРА 2000.

Източник: Адориа консулт ЕООД

3. Социално-демографска оценка и заетост на населението
3.1. Население и човешки ресурси
В края на 2019 г., населението на Община Харманли наброява 25 253 души. От
тях 19 734 души (78.15%) живеят в единственият град – административният център на
общината, град Харманли и 5519 души (21.85%) в 24 села.
Графика 4. Население в Община Харманли по пол, 2013 и 2019 г.
1052

Общо

25253
24201

232

Жени

12477
12245

820

Мъже
0

5000

12776
11956
10000

15000

Изменение

2018г.

20000

25000

30000

2013г.

Източник: „Адориа Консулт“, ЕООД
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Графика 5. Население на Община Харманли по населени места, 2019 г.

2%
2%
2%
3%
3%
75%

гр. Харманли
с. Бисер
с. Славяново
с. Шишманово
с. Върбово
с. Българин
с. Иваново
с. Доситеево
с. Болярски извор
с. Поляново
с. Надежден
с. Изворово
с. Орешец
с. Смирненци
с. Черепово
с. Преславец
с. Овчарово
с. Рогозиново
с. Браница
с. Остър камък
с. Черна могила
с. Лешниково
с. Дрипчево
с. Коларово
с. Богомил

Източник: „Адориа Консулт“ ЕООД
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Таблица 36. Население по населени места и пол в Община Харманли
Населено място
с. Бисер
с. Богомил

Общо

2013
Мъже

815

397

Общо

2014
Мъже

418

771

374

Жени

Общо

2015
Мъже

397

765

372

Жени

Общо

2016
Мъже

393

739

360

Жени

Общо

2017
Мъже

379

731

352

Жени

Общо

2018
Мъже

379

713

345

368

Жени

Жени

13

3

10

13

3

10

14

4

10

11

3

8

10

3

7

8

2

6

с. Болярски извор

293

144

149

293

143

150

295

143

152

286

138

148

280

138

142

274

138

136

с. Браница

120

60

60

116

61

55

111

59

52

112

58

54

111

57

54

105

52

53

с. Българин

388

185

203

373

180

193

370

179

191

366

176

190

357

175

182

346

171

175

с. Върбово

428

223

205

424

222

202

413

215

198

404

205

199

405

205

200

385

199

186

с. Доситеево

309

152

157

323

162

161

333

167

166

322

164

158

322

160

162

305

153

152

с. Дрипчево

20

10

10

20

10

10

17

7

10

16

6

10

14

5

9

11

4

7

с. Иваново

319

145

174

312

143

169

318

143

175

311

143

168

309

136

173

303

136

167

с. Изворово

250

135

115

238

127

111

225

119

106

215

112

103

209

108

101

199

103

96

с. Коларово

17

8

9

16

8

8

18

8

10

16

7

9

16

7

9

14

5

9

с. Лешниково

102

55

47

101

52

49

96

49

47

91

46

45

88

45

43

84

41

43

с. Надежден

251

125

126

243

120

123

247

123

124

247

126

121

239

123

116

237

122

115

с. Овчарово

132

70

62

122

63

59

122

66

56

115

62

53

113

60

53

106

60

46

с. Орешец

241

127

114

229

119

110

259

134

125

244

125

119

230

122

108

217

111

106

с. Остър камък

111

54

57

103

50

53

102

48

54

94

43

51

91

41

50

89

40

49

с. Поляново

260

130

130

253

131

122

244

125

119

258

138

120

287

148

139

273

137

136

с. Преславец

162

79

83

162

80

82

157

77

80

162

79

83

162

78

84

157

75

82

с. Рогозиново

132

70

62

130

69

61

149

79

70

148

78

70

144

74

70

137

72

65

с. Славяново

696

365

331

687

356

331

676

352

324

656

342

314

638

333

305

610

322

288

с. Смирненци

178

95

83

180

95

85

181

97

84

176

93

83

169

89

80

163

85

78

гр. Харманли

18147

8906

9241

18986

9472

9514

20413

10337

10076

20216

10230

9986

19989

10122

9867

19734

9980

9754

с. Черепово

168

89

79

162

85

77

159

87

72

154

86

68

147

82

65

147

82

65

с. Черна могила

107

50

57

105

51

54

105

52

53

105

53

52

99

51

48

100

54

46

с. Шишманово

542

279

263

550

286

264

551

290

261

543

289

254

544

292

252

536

287

249

24201

11956

12245

24912

12462

12450

26340

13332

13008

26007

13162

12845

25704

13006

12698

25253

12776

12477

Харманли общо
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По данни на НСИ след 9 септември 1944 г. населението на общината расте до
1965 г., след което започва да намалява с бавни темпове, докато се стигне днешното ниво.
Спрямо последното преброяване, през 2011 г. населението на общината се е увеличило с
306 души, главно за сметка на увеличаване на градското население.
Графика 6. Изменение на населението за периода 2013 г. – 2018 г.

Източник: „Адориа Консулт“ ЕООД

3.1.1. Възрастова структура на населението
В Европа и България като цяло има силно изкривяване на възрастовата
структура на населението в полза на по-възрастното население. Прави впечатление, че в
Община Харманли около 60% от населението е в трудоспособна възраст, около 25% е в
надтрудоспособна възраст. Останалото население (около 15%) е подтрудоспособна
възраст.
Населението в под трудоспособна възраст се увеличава с 18.5% през 2018
спрямо 2013 г. Мъжкото население в подтрудоспособна възраст се увеличава с 18.1%, а
женското – с 19%. Същите показатели за град Харманли са значително по-високи –
съответно 22.9%, 21.2% и 24.7%. По-ниските относителни стойности за мъжете общо и в
град Харманли се определят от по-висока база през 2013 г.
Населението в трудоспособна възраст нараства с 3.9% през 2018 г. спрямо 2013
г. При мъжете това увеличение е 7.6%, а при жените намалява с 0.2%. За град Харманли
стойностите съответно са: 6.3%, 11.2% и 0.9%. Потвърждава се твърдението за по-висока
концентрация на мъже в трудоспособна възраст в града.
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Таблица 37. Население в Община Харманли към 01.02.2011 г. (по възрастови групи)
Населени места Общо
0-4 5-9
с. Бисер
852
24
28
с. Богомил
13
с. Болярски извор
298
25
19
с. Браница
137
7
6
с. Българин
404
15
12
с. Върбово
435
22
22
с. Доситеево
309
8
8
с. Дрипчево
30
с. Иваново
354
10
17
с. Изворово
267
10
6
с. Коларово
18
с. Лешниково
110
1
1
с. Надежден
239
13
9
с. Овчарово
163
1
с. Орешец
268
7
8
с. Остър камък
120
5
8
с. Поляново
295
9
5
с. Преславец
152
1
3
с. Рогозиново
153
2
с. Славяново
731
28
34
с. Смирненци
191
3
5
гр. Харманли
18589 937 874
с. Черепово
186
6
9
с. Черна могила
108
5
3
с. Шишманово
525
33
28
Общо община
24947 1169 1108

10-14
32
14
3
6
28
11
10
5
2
8
4
3
8
8
1
40
7
919
9
1
24
1143

15-19
38
19
4
9
35
9
8
9
2
18
1
7
5
8
16
4
42
12
1053
10
56
1365

20-24
43
28
6
21
24
10
1
11
11
3
23
2
9
5
9
10
5
41
5
1122
5
5
46
1445

25-29
44
24
5
20
27
6
14
10
12
1
11
3
8
5
2
31
8
1158
9
6
39
1443

Възрастови групи (в навършени години)
30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+
39
47
45
60
73
45
67
65
69
70
42
21
1
3
1
4
3
1
12
13
23
18
11
27
16
14
13
15
6
1
2
5
2
9
4
5
6
17
17
18
18
3
19
16
18
23
26
30
35
32
40
34
22
26
26
30
26
28
22
14
31
25
29
28
12
6
8
12
13
13
10
24
22
43
39
34
25
14
1
5
1
1
7
8
2
4
11
16
12
6
24
32
46
24
30
47
18
18
11
11
8
15
14
13
17
32
25
36
17
17
1
2
1
6
3
4
1
3
5
7
2
11
10
19
18
11
10
5
10
11
19
14
15
14
11
9
10
19
13
11
3
2
2
7
11
11
17
10
29
32
23
11
5
9
10
12
12
9
22
26
31
40
35
11
5
2
3
7
8
10
14
15
10
13
1
3
9
7
8
13
20
12
23
36
32
46
25
17
7
15
9
5
5
12
10
9
14
13
3
7
2
3
5
8
9
8
13
10
28
22
22
9
32
49
40
43
39
51
47
53
58
64
29
10
11
14
14
10
22
14
11
8
12
14
14
7
1384
1458
1369
1261
1440
1403
1293
867
660
688
447 256
6
11
9
4
7
21
15
14
11
23
12
5
6
2
4
3
3
6
8
4
26
8
14
4
37
36
49
57
29
24
12
19
17
7
6
6
1646
1772
1693
1624
1811
1798
1748
1356
1232
1297
823 474
Източник: Общинска администрация, м. април 2020 г.
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Населението в надтрудоспособна възраст намалява с 3.2%; намаляването при
мъжете е 4.5%, а при жените – 2.4%.
Населението в град Харманли през периода 2013 – 2018 г. се увеличава. Общото
население се увеличава с 5.4%, мъжкото население с 5.7% и женското население с 5.1%.
Това се определя от по-добрите жизнени условия и вероятно, от по-голямата
продължителност на живота в града.
Данните показват, че в момента в общината има достатъчно население в
трудоспособна възраст, но подрастващото поколение е значително по-малко, което ще
представлява сериозен проблем в бъдеще.

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Графика 7. Население на Община Харманли по възрастови групи, 2011 г.
85+
80-84Г.
70-74Г.
65-69Г.
60-64Г.
54-59Г.
50-54Г.
45-49Г.
40-44Г.
35-39Г.
30-34Г.
25-29Г.
20-24Г.
15-19Г.
10-14Г.
5-9Г.
0-4Г.

3.30%
5.20%
4.94%
5.43%
7.01%
7.21%
7.26%
6.51%
6.79%
7.10%
6.60%
5.78%
5.79%
5.47%
4.58%
4.44%
4.69%

823

1297
1232
1356
1748
1798
1811

1624
1693

1143
1108
1169

1443
1445
1365

1646

1772

Източник: „Адориа Консулт“ ЕООД

Таблица 38. Ръст на населението в Община Харманли по трудова активност

2013 г. 3 Общо
ПТВ
ВТВ
НТВ
2018 г. 4 Общо
ПТВ
ВТВ
НТВ
Ръст,% Общо
ПТВ
ВТВ
НТВ

Общо
Брой
%
24201 100.0
3693
15,3
14342
59,3
6166
25,5
25253
100
4378
17,3
14908
59,0
5967
23,6
104,3
118,5
103,9
96,8

Общо
Мъже
брой
%
11956 100.0
1923
16,1
7625
63,8
2408
20,1
12776
100
2271
17,8
8205
64,2
2300
18,0
106,9
118,1
107,6
95,5

Жени
Брой
12245
1770
6717
3758
12477
2107
6703
3667
101,9
119,0
99,8
97,6

%
100
14,5
54,9
30,7
100
16,9
53,7
29,4

Общо
брой
%
18147 100.0
29217
16,1
11403
62,8
3830
21,1
19734
100
3580
18,1
12119
61,4
4035
20,4
108,7
122,9
106,3
105,4

В градовете
Мъже
брой
%
8906
100
1534
17,2
5957
66,9
1415
15,9
9980
100
1859
18,6
6625
66,4
1496
15,0
112,1
121,2
111,2
105,7

Жени
брой
%
9241 100.0
1380
14,9
5446
58,9
2415
26,1
9754
100
1721
17,6
5494
56,3
2539
26,0
105,6
124,7
100,9
105,1

Източник: Общинска администрация, м. април 2020 г., обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Трудоспособна възраст през 2013 г.: жени от 16 до 60 години и 8 месеца; мъже от 16 до 63 години и 8
месеца.
4
Трудоспособна възраст през 2018 г.: жени от 16 до 61 години и 2 месеца; мъже от 16 до 64 години и 1 месец.
3
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Графика 8. Трудова активност на населението в общината Харманли

Под
В
Над
трудоспос трудоспос трудоспос
обна
обна
обна
възраст възраст възраст

В селата
В града
Общо
В селата
В града
Общо
В селата
В града
Общо
В селата
В града

-5000

0

5000
Изменение

10000
2018г.

15000
2013г.

20000

25000

Източник: „Адориа Консулт“ ЕООД

Таблица 39. Динамика населението в общината
в зависимост от трудовата активност
Години

Общо

В трудоспособна
възраст
Общо Град
Села

Над трудоспособна
възраст
Общо Град Села

Общо

Град

2013 г.

24201

18147

6054

3693

2914

779

14342

11403

2939

6166

3830

2336

2018 г.

25253

19734

5519

4378

3580

798

14908

12119

2789

5967

4035

1932

1052

1587

-535

685

666

19

566

716

-150

-199

205

- 404

4,3

8,7

-8,8

18,5

22,9

2,4

3,9

6,3

-5,1

-3,2

5,4

-17,3

Разлика, бр.
Ръст,%

Села

Под трудоспособна
възраст
Общо Град Села

Източник: Общинска администрация, м. април 2020 г., обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

В подтрудоспособна възраст населението в общината през 2018 г. спрямо 2013 г.
се увеличава с 18.5%, в градовете – с 22.9%, а в селата – само с 2.4%. Явно това е резултат
от по-голяма раждаемост в град Харманли и минимална раждаемост в селата. В
трудоспособна възраст населението общо се увеличава с 3.9%, в град Харманли с 6.3%, а
в селата намалява с 5.1%. В надтрудоспособна възраст се наблюдава общо намаление на
населението в тази група – с 3.2%, в гр. Харманли това население се увеличава с 5.4%, а в
селата намалението е твърде голямо – със 17.3%.
3.1.2.

Раждаемост, смъртност и естествен прираст

Данните за раждаемостта показват защо има толкова малко население в
подтрудоспособна възраст в Община Харманли. В периода 2013 – 2018 г. раждаемостта
постоянно намалява, като се забелязва тенденция значително повече деца да се раждат в
града (между 3/4 и 4/5) и по-малко в селата. През 2013 г. живородени да 275 деца, а през
2018 г. са 199. Най-малко са живородените деца през 2017 г. Прави впечатление, че през
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последните години извънбрачните живородени деца за значително повече от децата
родени от родители със сключен брак. През отделните години разликата е повече от два
пъти. От една страна, статистиката потвърждава тенденцията, младите хора да не
сключват брак, но същевременно тя не показва колко от извънбрачните живородени са
деца на самотни родители и колко на двойки, които живеят съвместно, но не са сключили
брак. Децата родени от самотни родители се сблъскват със сериозни социални проблеми
в своето детство и се нуждаят от много по-голяма подкрепа от обществото – както от
социални помощи, така и от по-сериозно обгрижване.
Таблица 40. Живородени по тип на раждане
(брачни и извънбрачни), в Община Харманли
Година
2013 г.

Показател
Общо
В градовете
В селата
Общо
В градовете
В селата
Общо
В градовете
В селата
Общо
В градовете
В селата
Общо
В градовете
В селата
Общо
В градовете
В селата

2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.

Брой
275
216
59
229
176
53
265
215
50
211
162
49
186
145
41
199
156
43

Общо

Брачно
Извънбрачно
%
Брой
%
Брой
%
100.00
76
100.00
199
100.00
78.54
63
82.89
153
76.88
21.46
13
17.11
46
23.12
100.00
74
100.00
155
100.00
76.86
59
79.73
117
75.48
23.14
15
20.27
38
24.52
100.00
77
100.00
188
100.00
81.13
63
81.82
152
80.85
18.87
14
18.18
36
19.15
100.00
62
100.00
149
100.00
76.78
54
87.10
108
72.48
23.22
8
12.90
41
27.52
100.00
60
100.00
126
100.00
77.96
45
75.00
100
79.37
22.04
15
25.00
26
20.63
100.00
68
100.00
131
100.00
78.39
54
79.41
102
77.86
21.61
14
20.59
29
22.14
Източник: Общинска администрация, м. април 2020 г.,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

В периода 2013 – 2018 г. се наблюдават промени в тенденцията на умирания на
територията на Община Харманли. Тя е най-ниска през 2013 г., най-висока е през 2014 и
2015 г., като през 2018 г. постепенно наближава смъртността през 2013 г. Първоначално
смъртността е по-висока при мъжете (около 54%) и по-малка при жените (46%), с видима
разлика между двата пола. Прави впечатление, че тази тенденция се обръща като
разликата и е по-слабо-изразена. Не се наблюдават сериозни различия в смъртността в
града и селата.
Таблица 41. Умирания в Община Харманли (по пол)
Година
2013

2014

107

Показател
Общо
Мъже
Жени
Общо

Брой
368
198
170
456

%
100.00
53.80
46.20
100.00
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Мъже
Жени
Общо
Мъже
Жени
Общо
Мъже
Жени
Общо
Мъже
Жени
Общо
Мъже
Жени

Източник: Общинска администрация, м. април
2020 г.,

2015

обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Естественият

прираст

на

2016

територията на Община Харманли в
периода 2013 – 2018 г. е динамичен. През

2017

2013 г. е -3.84‰, през 2014 г. е близо 3
2018

пъти по-нисък, а през 2018 г. достига до 7.17‰. Той е по-нисък от естествения

235
221
420
219
201
386
191
195
398
232
166
380
186
194

51.53
48.47
100.00
52.14
47.86
100.00
49.48
50.52
100.00
58.29
41.71
100.00
48.95
51.05

прираст на България (-6.7‰ през 2019 г.) и по-висок от този на област Хасково (-8.7‰
през 2019 г.).
Таблица 42. Живородени, умрели и естествен прираст в Община Харманли
Година
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.

Население
Брой
24201
24912
26340
26007
25704
25253

Живородени Умирания
Естествен прираст
Брой
Брой
Брой
‰
275
368
-93
-3.84
229
456
-227
-9.11
265
420
-155
-5.88
211
386
-175
-6.73
186
398
-212
-8.25
199
380
-181
-7.17
Източник: Общинска администрация, м. април 2020 г.,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Графика 9. Естествен прираст в България и област Харманли (2019 г.)
и Община Харманли (2018 г.)
0
-2

0

1

-8
-10
-12

3

-6.7

-4
-6

2
-8.7

България
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Хасково

4
-7.17

Община
Харманли

Източник: „Адориа Консулт“ ЕООД
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Графика 10. Естествен прираст на населението на Община Харманли
2018г.
2017г.
2016г.
2015г.
2014г.
2013г.
-250

-200

-150

-100

Промил

-50

0

Брой

Източник: „Адориа Консулт“ ЕООД

Графика 11. Умирания в Община Харманли по пол
420

2013г.

2014г.

195

166
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194

2015г.
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Брой

2017г.
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Общо
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58.29
48.95
41.71
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100
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380
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Източник: „Адориа Консулт“ ЕООД

3.1.3. Механичен прираст на населението
Механичният прираст показва тенденция за цялостно увеличение на
населението в общината периода 2013 – 2018 г., в резултат на преобладаването на хората,
които се заселват през 2014 и 2015 г. В останалите години преобладават хората, които се
изселват от общината.
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Графика 12. Механично движение на населението в Община Харманли
Изселени

Механичен приръст
550

Заселени
600

280

В ГРАДОВЕТЕ

В СЕЛАТА

ОБЩО

В ГРАДОВЕТЕ

В СЕЛАТА

2019Г.

-270

-300

-74

2013Г.

-196

-200

ОБЩО

-118

-100

-91

0

91
27

100

102

118

120

200

176

178

238

238

300

329

400

374

500

Източник: „Адориа Консулт“ ЕООД

Механичното движение на населението се увеличава. През 2018 г. са заселени
280 души при 238 души през 2013 г. Изселените са почти два пъти повече. През 2018 г.
550 души, а през 2013 г. 329 души. Поради това механичният прираст през 2018 г. е 137
души изселени, докато тази стойност за 2013 г. е 91 души. Тук явно се проследява поголемия брой изселени жени, валидно и за двете изследвани години, съответно 207 жени
през 2018 г. и 127 жени през 2013 г. В град Харманли механичното движение е
положително, т.е. има приток на население, докато в селата населението намалява.
Разликата между двете величини отразява механичното движение извън общината, но
данни да се проследи това движение няма.
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Таблица 43. Механичен прираст (по местоположение и пол) в Община Харманли
Година Показател
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.

Общо
В градовете
В селата
Общо
В градовете
В селата
Общо
В градовете
В селата
Общо
В градовете
В селата
Общо
В градовете
В селата
Общо
В градовете
В селата

Общо
238
100.00
120
50.42
118
49.58
1332
100.00
1214
91.14
118
8.86
2185
100.00
1932
88.42
253
11.58
290
100.00
173
59.66
117
40.34
385
100.00
212
55.06
173
44.94
280
100.00
178
63.57
102
36.43

Заселени
Мъже
113 100.00
60 53.10
53 46.90
798 100.00
741 92.86
57
7.14
1268 100.00
1132 89.27
136 10.73
122 100.00
64 52.46
58 47.54
167 100.00
96 57.48
71 42.52
112 100.00
64 57.14
48 42.86

Жени
125 100.00
60 48.00
65 52.00
534 100.00
473 88.58
61 11.42
917 100.00
800 87.24
117 12.76
168 100.00
109 64.88
59 35.12
218 100.00
116 53.21
102 46.79
168 100.00
114 67.86
54 32.14

Общо
329 100.00
238 72.34
91 27.66
394 100.00
283 71.83
111 28.17
602 100.00
463 76.91
139 23.09
448 100.00
309 68.97
139 31.03
476 100.00
329 69.12
147 30.88
550 100.00
374 68.00
176 32.00

111

Изселени
Мъже
154 100.00
111 72.08
43 27.92
180 100.00
135 75.00
45 25.00
314 100.00
241 76.75
73 23.25
209 100.00
149 71.29
60 28.71
192 100.00
134 69.79
58 30.21
249 100.00
167 67.07
82 32.93

Механичен прираст
Жени
Общо
Мъже
Жени
175 100.00
-91
100.00
-41
100.00
-50
100.00
127
72.57 -118
-129.67 -51 -124.39 -67 -134.00
48
27.43
27
29.67
10
24.39
17
34.00
214 100.00
938
100.00 618
100.00 320
100.00
148
69.16
931
99.25 606
98.06 325
101.56
66
30.84
7
0.75
12
1.94
-5
-1.56
288 100.00 1583
100.00 954
100.00 629
100.00
222
77.08 1469
92.80 891
93.40 578
91.89
66
22.92
114
7.20
63
6.60
51
8.11
239 100.00 -158
100.00 -87
100.00 -71
100.00
160
66.96 -136
-86.08 -85
-97.70 -51
-71.83
79
33.05
-22
-13.92
-2
-2.30 -20
-28.17
284 100.00
-91
100.00 -25
100.00 -66
100.00
195
68.66 -117
-128.57 -38 -152.00 -79 -119.70
89
31.34
26
28.57
13
52.00
13
19.70
301 100.00 -270
100.00 -137
100.00 -133
100.00
207
68.77 -196
-72.59 -103
-75.18 -93
-69.92
94
31.23
-74
-27.41 -34
-24.82 -40
-30.08
Източник: Общинска администрация, м. април 2020 г.,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД
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Таблица 44. Механично движение на населението в Община Харманли (брой)
Години

2013

Общо
В градовете
В селата

Общо
238
120
118

Общо
В градовете
В селата

329
238
91

Общо
В градовете
В селата

-91
-118
27

2018
Заселени
Мъже
Жени
Общо
Мъже
Жени
113
125
280
112
168
60
60
178
64
114
53
65
102
48
54
Изселени
154
175
550
249
301
111
127
374
167
207
43
48
176
82
94
Механичен прираст
-41
-50
-270
-137
-133
-51
-67
-196
-103
-93
10
17
-74
-34
-40
Източник: Общинска администрация, м. април 2020 г.,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Разпределение и динамика на населението по пол

3.1.4.

Мъжкото население по населени места през периода 2013 – 2018 г. се увеличава
с 6.9%. Увеличаване на населението се наблюдава гр. Харманли – 12.1%, с. Черна могила
– 8%, с. Поляново – 5.4%, с. Шишманово – 2.9%, с. Рогозиново също 2.9% и с. Доситеево
с 0.7%. Във всички останали села мъжкото население намалява, като най-голямо е
намалението в с. Дрипчево – с 60%. В по-голямата си част намаляването е в границите
до 20%. Предполага се, че увеличаването на мъжкото население в тези населени места се
определя от два фактора: търсене на работа и родени повече момчета.
Графика 13. Структура на населението на Община Харманли, по пол

1052

25253
24201

Общо

232

12477
12245
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12776
11956
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0

5000

10000
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25000
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Източник: „Адориа Консулт“ ЕООД
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Таблица 45. Динамика на населението по пол (мъже)
Населени места
с. Бисер
с. Богомил
с. Болярски извор
с. Браница
с. Българин
с. Върбово
с. Доситеево
с. Дрипчево
с. Иваново
с. Изворово
с. Коларово
с. Лешниково
с. Надежден

2013
397
3
144
60
185
223
152
10
145
135
8
55
125

2018
345
2
138
52
171
199
153
4
136
103
5
41
122

Ръст,%
Населени места
2013
2018 Ръст,%
70
60
86,9 с. Овчарово
85,7
66,7 с. Орешец
127
111
87,4
с.
Остър
камък
54
40
95,8
74,1
130
137
86,7 с. Поляново
105,4
79
75
92,4 с. Преславец
94,9
70
72
89,2 с. Рогозиново
102,9
365
322
100,7 с. Славяново
88,2
95
85
40,0 с. Смирненци
89,5
8906
9980
93,8 гр. Харманли
112,1
89
82
76,3 с. Черепово
92,1
50
54
62,5 с. Черна могила
108,0
279
287
74,5 с. Шишманово
102,9
11956 12776
97,6 Общо
106,9
Източник: Общинска администрация, м. април 2020 г.,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Женското население през периода 2013 – 2018 г. се увеличава с 1.9%.
Увеличаване на населението се наблюдава гр. Харманли – 5.6%, с. Рогозиново – 4.8%, с.
Поляново – 4.6%. Няма изменение в женското население на с. Коларово. Във всички
останали села женското население намалява, като най-голямо е намаляването в с. Богомил
с 40%. В по-голямата си част намаляването е в границите до 20%. Тенденцията е към
напускане на населените места от женското население към други урбанизирани територии
извън общината. Причините могат да бъдат различни, но най-важните са обучение, търсене
на работа (жените са по-адаптивни от мъжете), сключване на брак и др.
Таблица 46. Динамика на населението по пол (жени)
Населени места
с. Бисер
с. Богомил
с. Болярски извор
с. Браница
с. Българин
с. Върбово
с. Доситеево
с. Дрипчево
с. Иваново
с. Изворово
с. Коларово
с. Лешниково
с. Надежден

2013
418
10
149
60
203
205
157
10
174
115
9
47
126

2018
368
6
136
53
175
186
152
7
167
96
9
43
115

Населени места
Ръст,%
2013
2018
Ръст,%
62
46
88,0 с. Овчарово
74,2
с.
Орешец
114
106
60,0
93,0
57
49
91,3 с. Остър камък
86,0
с.
Поляново
130
136
88,3
104,6
83
82
86,2 с. Преславец
98,8
62
65
90,7 с. Рогозиново
104,8
331
288
96,8 с. Славяново
87,0
83
78
70,0 с. Смирненци
94,0
96,0 гр. Харманли
9241
9754
105,6
79
65
83,5 с. Черепово
82,3
с.
Черна
могила
57
46
100,0
80,7
263
249
91,5 с. Шишманово
94,7
Общо
12245
12477
91,3
101,9
Източник: Общинска администрация, м. април 2020 г.,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД
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3.1.5.

Образователна структура на населението

Официалните данни на НСИ за образователната структура на населението в
страната е от последното преброяване през 2011 г. Около 11% от населението е със
завършено висше образование на територията на общината, докато средно за страната е
около 20%. По това отношение цялата Хасковска област се нарежда на сравнително пониско място, в сравнение с другите области в страната. Със средно образование в Община
Харманли са около 40%. С толкова процента средно е населението в селата в България,
а това в градовете е около 3/4 от населението. С основно образование са около 28% от
населението, а с незавършено основно образование – 6%. Никога не са посещавали
училище 1.76% от населението. Като цяло образователната структура на населението е
силно изкривена. В град Харманли живеят 93% от населението с висше образование и
84% от населението със средно образование от населението на общината.
Таблица 47. Население на Община Харманли по степен на образование
(към 01.02.2011 г.)
Образование
Население
Дете (до 7 години вкл., което още не
посещава училище)
Никога не посещавали училище
Незавършено начално
Начално
Основно
Средно
Висше

Общо
Брой
%
*23332 100.00
65
0,28
410
1418
2955
6576
9313
2557

1.76
6.08
12.66
28.18
39.91
10.96

В градове
Брой
%
17300
74.15
55
84.61
274
1051
1817
3931
7803
2369

66.83
74.12
61.49
59.78
83.79
92.65

В селата
Брой
%
6032
25.85
136
33.17
367
25.88
1138
38.51
2645
40.22
1510
16.21
188
7.35
Източник: НСИ,

обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Графика 14. Население на Община Харманли по степен на образование
(към 01.02.2011 г.)
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Източник: „Адориа Консулт“ ЕООД

В страната се наблюдава трайна тенденция за увеличаване на населението със
завършено висше и средно образование – през 2011 г. с по 5.5% по-високо спрямо
предходното преброяване. Като цяло това е общоевропейска тенденция. Затова може да
се предполага, че преброяването през 2021 г., ще покаже, че образователното равнище на
жителите на Община Харманли е нараснало.
3.1.6. Етническо самоопределение на населението
Данните за етническото самоопределение (2011 г.) на населението на Община
Харманли показва, че българската етническа група е 80% и е относително по-малка от
средното за територията на страната (област Хасково - 80% и България - 85%). Турската
етническа група в Харманли (10%) е по-малка от тази на територията на страната област
Хасково (12%) и по-голяма от тази в цялата страна (9%). Ромската етическа група в
Харманли (9%) е значително по-голяма в процентно отношение от тази в област Хасково
(7%) и особено в страната (5%). Българската етническа група живее основно в град
Харманли – 76% (за България - 77.5% живеят в градове), 60% от турския етнос живее в
общинския център (за България – 38% живеят в градовете), 79% от ромския етнос живее
в града (за България – 55%).
Таблица 48. Население на Община Харманли по етническо самоопределение
(към 1.02.2011 г.)
Общо население
24947
Лица, отговорили на доброволния въпрос за етническа принадлежност
23117 100.00
Етническа група
българска
18393
79.5
турска
2383
10.3
ромска
2145
9.3
друга
67
0.3
Не се самоопределям
129
0.6
Източник: НСИ, м. Февруари 2011 г., обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

3.1.7. Структура на населението по населени места
Административно-териториалното деление показва, че в общината има 1 град и
24 села. Град Харманли е административен център на общината. Структурата на
населението в общината показва все по-голяма концентрация в гр. Харманли. При 75%
през 2013 г. този дял се увеличава до 78%, като абсолютната стойност е 1587 души. В
града през 2013 г. живеят 18 147 души (75%) от населението в общината, а през 2018 г. –
197 34 души (78%). Данните на НСИ показват, че при последното преброяване през 2011
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г., на територията на град Харманли са живеели 18 589 души (74.52%), които са повече
от населението на града през 2013 г., но по-малко от жителите през 2018 г.
Графика 15. Етническа структура на населението в България, област Хасково
и Община Харманли, по самоопределение, 2011 г.
не се
самоопреде…
друга
ромска
турска

0.80%
3.00%
0.60%
0.70%
5.10%
0.30%
4.90%
7.00%
9.30%
8.80%
12.50%
10.30%

84.80%
79.40%
79.50%

българска
България %

Област Хасково %

Община Харманли %

Източник: „Адориа Консулт“ ЕООД

В 24-те села през 2013 г. са живеели 6054 души (25.1%), а през 2018 г. - 5519
(21.85%). Данните показват, че през 2018 г. населението на град Харманли се увеличава,
а това на селата намалява. Само в селата Поляново и Рогозиново населението се
увеличава, съответно с 13 и с 5 души. Във всички останали села се наблюдава
намаляващо население, като в с. Бисер намаляването е със 102 души, следвано от с.
Славяново – с 86 души и с. Изворово – с 51 души. В останалите села намалението е под
50 души за период от 6 години. В три от селата живеят под 15 души (Богомил, Дрипчево
и Коларово). Три от селата имат население до 100 души (Лешниково, Остър камък и
Черна могила). В селата Браница, Изворово, Надежден, Овчарово, Орешец, Преславец,
Рогозиново, Смирненци, Черепово живеят до 250 души, от 251 до 500 са жителите на
селата Болярски извор, Българин, Върбово, Доситеево, Иваново, Поляново. Над 500
души са жителите на селата Бисер, Славяново и Шишманово. Най-много жители има в
село Бисер – 713 души, 2.84% от всички живеещи на територията на общината.
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Таблица 49. Население по населени места в Община Харманли (брой и%)
Населени места
с. Бисер
с. Богомил
с. Болярски извор
с. Браница
с. Българин
с. Върбово
с. Доситеево
с. Дрипчево
с. Иваново
с. Изворово
с. Коларово
с. Лешниково
с. Надежден
с. Овчарово
с. Орешец
с. Остър камък
с. Поляново
с. Преславец
с. Рогозиново
с. Славяново
с. Смирненци
гр. Харманли
с. Черепово
с. Черна могила
с. Шишманово
Харманли общо

5

2011 г. 5
Брой
%
852
3.42
13
0.05
298
1.20
137
0.55
404
1.63
435
1.75
309
1.24
30
0.12
354
1.42
267
1.07
18
0.07
110
0.44
239
0.96
163
0.65
268
1.07
120
0.48
295
1.18
152
0.61
153
0.61
731
2.93
191
0.76
18589
74.52
186
0.73
108
0.43
525
2.11
24947
100.00

2013 г.
Брой
%
815
3.38
13
0.05
293
1.21
120
0.49
388
1.60
428
1.78
309
1.28
20
0.08
319
1.32
250
1.03
17
0.07
102
0.42
251
1.03
132
0.54
241
0.99
111
0.46
260
1.07
162
0.67
132
0.54
696
2.88
178
0.74
18147
74.99
168
0.69
107
0.44
542
2.25
24201
100.00

2014 г.
Брой
%
771
3.11
13
0.05
293
1.17
116
0.46
373
1.50
424
1.71
323
1.30
20
0.08
312
1.25
238
0.95
16
0.06
101
0.40
243
0.97
122
0.49
229
0.92
103
0.41
253
1.01
162
0.65
130
0.52
687
2.77
180
0.72
18986
76.23
162
0.65
105
0.42
550
2.23
24912
100.00

2015 г.
Брой
%
765
2.90
14
0.05
295
1.12
111
0.42
370
1.40
413
1.57
333
1.26
17
0.06
318
1.21
225
0.85
18
0.07
96
0.36
247
0.94
122
0.46
259
0.98
102
0.39
244
0.93
157
0.60
149
0.57
676
2.57
181
0.69
20413
77.51
159
0.60
105
0.40
551
2.09
26340
100.00

Данни от национално преброяване на НСИ през 2011 г.
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2016 г.
2017 г.
2018 г.
Брой
%
Брой
%
Брой
%
739
2.85
731
2.84
713
2.83
11
0.04
10
0.04
8
0.03
286
1.10
280
1.09
274
1.09
112
0.43
111
0.43
105
0.41
366
1.41
357
1.39
346
1.38
404
1.55
405
1.58
385
1.53
322
1.24
322
1.25
305
1.21
16
0.06
14
0.05
11
0.04
311
1.19
309
1.20
303
1.20
215
0.83
209
0.81
199
0.79
16
0.06
16
0.06
14
0.07
91
0.35
88
0.34
84
0.33
247
0.95
239
0.93
237
0.94
115
0.44
113
0.44
106
0.42
244
0.94
230
0.89
217
0.86
94
0.36
91
0.35
89
0.35
258
0.99
287
1.12
273
1.08
162
0.62
162
0.63
157
0.62
148
0.57
144
0.56
137
0.52
656
2.52
638
2.48
610
2.41
176
0.68
169
0.66
163
0.64
20216
77.74
19989
77.78
19734
78.15
154
0.59
147
0.57
147
0.58
105
0.40
99
0.39
100
0.39
543
2.09
544
2.12
536
2.13
26007
100.00
25704
100.00
25253
100.00
Източник: Общинска администрация, м. април 2020 г.,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД
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Таблица 50. Абсолютна разлика на населението по населени места в Община Харманли
Населени места

2013

3.4

13

0.1

8

0.0

-5

с. Болярски извор

293

1.2

274

1.1

-19

с. Браница

120

0.5

105

0.4

-15

с. Българин

388

1.6

346

1.4

-42

с. Върбово

428

1.8

385

1.5

-43

с. Доситеево

309

1.3

305

1.2

-4

с. Дрипчево

20

0.1

11

0.0

-9

с. Иваново

319

1.3

303

1.2

-16

с. Изворово

250

1.0

199

0.8

-51

с. Коларово

17

0.1

14

0.1

-3

с. Лешниково

102

0.4

84

0.3

-18

с. Надежден

251

1.0

237

0.9

-14

с. Овчарово

132

0.5

106

0.4

-26

с. Орешец

241

1.0

217

0.9

-24

с. Остър камък

111

0.5

89

0.4

-22

с. Поляново

260

1.1

273

1.1

13

с. Преславец

162

0.7

157

0.6

-5

с. Рогозиново

132

0.5

137

0.5

5

с. Славяново

696

2.9

610

2.4

-86

с. Смирненци

178

0.7

163

0.6

-15

гр. Харманли

18147

75.0

19734

78.1

1587

168

0.7

147

0.6

-21

с. Черна могила

107

0.4

100

0.4

-7

с. Шишманово

542

с. Богомил

с. Черепово

Харманли общо

Дял,%

Дял,%

Абсолютна
разлика
2018 - 2013

Общо
713

с. Бисер

Общо
815

2018

2.8

-102

536

2.2
2.1
-6
24201
25253
100.0
100.0
1052
Източник: Общинска администрация, м. април 2020 г.,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Най-благоприятна за възпроизвеждане на населението е възрастовата
структура в гр. Харманли и селата Бисер, Българин, Върбово, Иваново, Славяново и
Шишманово, поради наличието на контингент от жени във фертилна възраст. Слаба
тенденция за понижаване на групата за възпроизвеждане показват селата Болярски
извор, Доситеево, Орешец, Поляново и Смирненци. По-силна тенденция за понижаване
на населението е в с. Браница, Надежда, Остър камък Преславец и Черепово. Селата с
нарушена възрастова структура (минимален брои деца до 14 г. в.) и възрастно население
(40-55%) са Лешниково, Овчарово, Рогозиново и Черна Могила. Селата с деградирала
възрастова структура (нулев брой деца до 14 г. и възрастно население над 55-60%) са
Богомил, Дрипчево и Коларово. В с. Доситеево, Изворово, Овчарово, Орешец и
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Поляново броя на хората в неактивна възраст (над 65 г.) силно надвишава тези в
трудоспособна възраст. В останалите села разглежданите данни са още по-влошени, в
т.ч. на тези с деградирала демографска структура.
3.1.8. Динамика на населението в Община Харманли
За база на анализа на динамиката на населението в Община Харманли е приет
общият брой на населението през 2011 г. (последно преброяване проведено от НСИ).
Останалите данни са предоставени от служба ГРАО на Община Харманли. Като
методология за изследване на динамиката на населението е използван верижен индекс.
Верижните индекси представляват връзката между нивото на възникване в
наблюдаваното (текущото) и нивото на възникване в предишния времеви интервал.
Верижните индекси показват колко се е променила (увеличила или намалила)
стойността на явлението през текущата година в сравнение със стойността на явлението
през предходната година.
Таблица 51. Динамика на населението в Община Харманли
Източник: НСИ и Общинска администрация, м.
април 2020 г.,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

През 2013 г. има намаляване на
населението с 3%, през 2015 г. населението
спрямо 2014 г. се увеличава с 5.7%, след

Година
2011
2013
2014
2015
2016
2017
2018

което започва намаляване на населението.
Все пак в течение на периода 2011 – 2018 г.
броят на населението в Община Харманли
е увеличено с 1.23% или средногодишно с
1.026%. Това дава основание да се твърди,

2011
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Брой
Общо
Мъже
Жени
24 947
24 201
11 956
12 245
24 912
12 462
12 450
26 340
13 332
13 008
26 007
13 162
12 845
25 704
13 006
12 698
25 253
12 776
12 477
Верижен индекс,%
Общо
Мъже
Жени
97,0
102,9
105,7
98,7
98,8
98,2

104,2
107,0
98,7
98,8
98,2

101,7
104,5
98,7
98,9
98,3

че за период от 10 години населението е стабилно и няма големи промени в общия му
брой.
Динамиката на населението по населени места в Община Харманли за
периода 2013 – 2018 г. е показана в таблицата по-долу.
Таблица 52. Динамика на населението в Община Харманли по населени места
Населени места
с. Бисер
с. Богомил
с. Болярски извор

2013
397
3
144

2018
345
2
138

Ръст,%
Населени места
86.9 с. Овчарово
66.7 с. Орешец
95.8 с. Остър камък
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2013
70
127
54

2018
60
111
40

Ръст,%
85.7
87.4
74.1
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с. Браница
с. Българин
с. Върбово
с. Доситеево
с. Дрипчево
с. Иваново
с. Изворово
с. Коларово
с. Лешниково
с. Надежден

60
185
223
152
10
145
135
8
55
125

52
171
199
153
4
136
103
5
41
122

130
137
86.7 с. Поляново
с.
Преславец
79
75
92.4
70
72
89.2 с. Рогозиново
365
322
100.7 с. Славяново
95
85
40.0 с. Смирненци
8906
9980
93.8 гр. Харманли
с.
Черепово
89
82
76.3
50
54
62.5 с. Черна могила
279
287
74.5 с. Шишманово
11956
12776
97.6 Общо
Източник: Общинска администрация, м. април 2020 г.,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

105.4
94.9
102.9
88.2
89.5
112.1
92.1
108.0
102.9
106.9

Общото население по населени места през периода 2013 – 2018 г. се увеличава
с 4.3%. Увеличение на населението се наблюдава гр. Харманли – 8.7%, с. Поляново –
5% и с. Рогозиново – 3.8%. Във всички останали села населението намалява, като найголямо е намалението в с. Дрипчево с 45%. В по-голямата си част намалението е в
границите до 10%. Тенденцията е движение на населението към урбанизирани
територии (град), което е световна тенденция. Задържането на населението по малките
населени места изисква сериозни усилия, които в момента не се полагат.
Таблица 53. Абсолютен и относителен ръст на населението в Община Харманли
Години
2013 г.

Общо
Разлика
24201

2018 г.

25253

Относителен ръст,%

104.3

1052

Мъже Разлика
11956
12776

820

Жени Разлика
12245
12477

232

106.9
101.9
Източник: Общинска администрация, м. април 2020 г.,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Абсолютното увеличение на населението в Община Харманли е 1052 души,
от които 820 мъже и 232 жени. Съотношението е 78% мъже и 22% жени. Тази структура
изисква по-задълбочено изследване, за да се разбере защо мъжкото население се
увеличава с по-високи темпове от женското.
3.1.9. Прогноза за демографското състояние в общината
При изготвянето на ОУПО Харманли е изготвена петнадесет годишна
прогноза за демографско развитие в три варианта: песимистичен, реалистичен и
оптимистичен. Вариантите са разработени до 2030 г., в съответствие изискванията на
Националната стратегия за демографско развитие (2006 – 2012 г.) и нейната
Актуализация (2012 - 2030 г.), съобразно долната граница на дълговечност на
прогнозите -2015 - 2020 г.
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По нейната актуализация за 2012-2030 г. основните параметри (по
коефициенти) за 2030 г., при съпоставка с 2009 г. (база) са: общ брой на населението 81
(при 77.4% към базата); очаквана продължителност на живота на мъжете при раждане
в години 70.01% (при 76% за 2009 г.); естествен прираст (раждания минус умирания)
към хиляда – 38‰ (при -27.1‰ за 2009 г.); нетна миграция (включително корекции) в
хиляди – 0.5‰ (при – 15.7‰ към базата). Дипломирани висшисти на 20-29 години на
1000 души от населението на тази възраст – 60‰ (при 50.7‰ за 2009 г.). Определя броя
на населението на 7 мил. души (при 7.564 към 2009 г.); предвижда увеличение на
продължителност на живота на жените при раждане в години.
Възпроизводството на населението е обособено от демографските тенденции,
но зависи от икономическите и социални ситуации в бъдеще. Прогнозни резултати в
резултат на демографския анализ направен от екипа на „Консорциум ОУПО
Харманли” ДЗЗД.
Очаква се изменения в динамиката на намаляващия брой на населението от
общината, която зависи от фертилния контингент и предполагаемото му поведение в
съжителството (семейството) - характерно за общината със сравнително устойчива
тенденция на раждаемостта. Песимистичният вариант не отчита съществено
намаление на механичния прираст, съобразно наложената тенденция от 2001 г., отчита
минимално

вероятно

завръщане

на

емигриралото

население

зад

граница.

Раждаемостта, смъртността и времевата динамика на броя на населението (по
разглежданите групи) до известна степен са обективна даденост на база сегашните
икономически и социални условия. Запазва се средната продължителност на живот
(към началото на периода). Населението 0-14 г.в. ще намалява но с умерени темпове,
на база високата репродуктивна способност на гражданите с небългарско
самосъзнание (в т.ч. ромите), в селата този контингент силно намалява. За населението
в трудоспособна възраст, след 2017 г. се очаква да се стабилизира на база минимален
положителен прираст, в т.ч. миграция от селата към града - център, очаквано е
завръщане на мигриралите от периода 1992-2001 г., които от своя страна оправдават
стабилизиране на показателите при контингента – 65 г. + възраст.
Таблица 54. Песимистичен вариант за демографско развитие на Община Харманли
Песимистичен вариант
Община Харманли, в т.ч.
гр. Харманли общо
население, в т.ч.
0-14

2013 г.

2015 г.

2017 г.

2020 г.

2025 г.

2030 г.

18741

18011

17852

17711

17674

17335

2821

2726

2860

2879

2918

2764
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15-64
65 +
Села в Община Харманли
общо население, в т.ч.
0-14
15-64
65 +

11895
4025
5460

10917
4368
4769

10587
4405
4036

10041
4791
3319

510
2921
2029

390
2487
1892

230
2039
1767

112
1790
1417

9676
5080
2850

9118
5453
2435

98
86
1365
1181
1387
1168
ОУПО – Харманли

Оптимистичният вариант предвижда държавна политика на децентрализация
и политики за развитие на граничните общини. Очаква се държавата да стимулира
раждаемостта (по-висока от 1,5 дете на жена във фертилна възраст), постепенно
възстановяване на качествата на жизнената и социалната среда и повишаване на
икономическата активност чрез европейско финансиране и създаване условия за
влагане на чуждестранни инвестиции.
Предвижда се промяна на сегашния социално-икономически модел, който
превръща столицата в национален притегателен център и засилено влияние на други
регионални центрове в района - Хасково, Стара Загора и Пловдив. Задълбочаването на
процесите на евроинтеграция на България и приемането на страната ни в „шенгенското
пространство“ и „евро зоната“, ще предизвика обратна миграция към родните населени
места, в резултат на рязкото поскъпване на живота в посочените градове. Такава
тенденция се наблюдава в други новоприети държави в ЕС като Словения, Словакия и
Латвия.
Оптимистичният

вариант,

отчита

продължаване

на

тенденцията

за

икономическото развитие на общината в промишлеността селското стопанство и
търговията, разкриване на нови промишлени работни места и на нов тип индустрии –
„Интермодален терминал“, „Европейски промишлено-търговски център“ - ориентиран
към задоволяване потребностите на жителите и туристите в метрополиса Истанбул,
борса тип „Селскостопански ХЪБ“, „маломащабни индустрии“ (small-scale industry SSI), „социални индустрии“ (за социално слаби домакинства в селското стопанство),
развиване на „туристически индустрии“ и др.
Таблица 55. Оптимистичен вариант за демографско развитие на oбщина Харманли
Оптимистичен вариант
Община Харманли
гр. Харманли, общо
население, в т.ч.
0-14
15-64
65 +

2013 г.

2015 г.

2017 г.

2020 г.

2025 г.

2030 г.

18741

18658

18558

19019

20296

20495

2821
11895
4025

2870
10910
4878

2818
10383
5357

2973
11141
4905

3326
11621
5349

3589
11147
5759
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Села в Община Харманли,
общо население, в т.ч.
0-14
15-64
65 +

5460

4929

4688

4041

510
2921
2029

350
2697
1882

308
2413
1967

216
2378
1447

3730

3675

192
163
2140
1950
1398
1562
ОУПО – Харманли

Вариантът предвижда нова, атрактивна и добре платена работа на уседналите
семейства във фертилна възраст, възпрепятстващи емигрирането им и увеличаване на
механичния прираст от активни (работещи) семейства във фертилна възраст. Очакваме
пик в края на програмния период - 2025/34 г., в резултат на развитие на
промишлеността, подобряване на средата за обитаване в населените места и общата
привлекателност на общината, чрез интегрирано финансиране основно с европейски
фондове и с чуждестранни инвестиции.
Реалистичния вариант е изготвен на база обективните дадености (раждаемост,
смъртност, средна продължителност на живот и възрастовата структура на
населението по разглежданите групи). Отчитат се разгледаните по-горе тенденции за
оптимистичен вариант - при по-умерено повишение на механичния прираст на
населението, след 2020 г.
Предпоставките за укрепване на демографската структура (за намаляване
темпа на депопулация) на населението в общината, основно ще са по три вектора увеличение на фертилния контингент на населението от „завръщащи“ се нейни жители
с децата си за полагане на труд (в производствения сектор), създаване на условия за
повишаване раждаемостта на уседналите граждани и развитие на образователната
система, чрез осъвременяване на материалната база и оборудването ѝ, отнесена към
броя на децата по възрастови групи, в т.ч. представяне на адекватно предучилищно
образование. Ефективна и активна работа с малцинствените групи обитаващи
общината.
Таблица 56. Реалистичен вариант за демографско развитие на oбщина Харманли
Реалистичен вариант Община
Харманли
гр. Харманли, общо население, в т.ч.
0-14
15-64
65 +
Села в Община Харманли, общо
население, в т.ч.
0-14
15-64
65 +

2013 г.

2015 г.

2017 г.

2020 г.

2025 г.

2030 г.

18741
2821
11895
4025
5460

18658
2870
10910
4878
4929

18332
2818
10383
5131
4635

18449
2925
10641
4883
3990

18551
3110
10421
5020
3884

18534
3328
10047
5159
3587

510
2921
2029

350
2697
1882

290
2378
1967
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165
157
125
2478
2240
1950
1347
1487
1512
ОУПО – Харманли
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Предвижда се до 2020 г. децата (0-14 г.) и младежите (15-19 г.), да намаляват
минимално като брой, въпреки и независимо от отсъствието на държавна политика,
насочена към граничните общини на ЕС, което определя мащабни мерки за 2020/22 г.
по осъвременяване на базата и оборудване на детските заведения и обектите на
образователната система в общината.
В селата, основна роля в тенденцията за задържане на депопулацията на
населението ще играят селата Бисер, Славяново и Шишманово, по-слабо значение ще
оказват селата Българин, Върбово и Изворово. Не се предвижда останалите села (с
малко население и със сравнително устойчива демографска структура) да се
обезлюдят, предлагайки адекватни мерки за организиране на доходен поминък на
населението им и създаване на условия за настаняване на приходящи от областта,
страната и ЕС. Необходимостта от тези мерки е най-силна и спешна за селата Богомил,
Дрипчево и Коларово - разположени в примамлива и екологично чиста природна среда.
Прогноза за демографското състояние в общината, заложена от ОУПО
Харманли е правена преди появата на световната пандемия, предизвикана от корона
вирус COVID-19. COVID-19 преобърна икономческия и социалния живот на всички
държави по света. Разпространението на корона вируса оказва, сериозен ефект върху
икономика на България и нейните основни икономически партньори от ЕС. Анализът
на икономическите последици от предходни световни епидемии, както и моделирането
на потенциалните макроикономически последици, показва, че ефектът от подобен шок
е различен от това, което се наблюдава при финансови и икономически кризи.
Пандемията води до много дълбок краткосрочен удар върху икономиката, който засяга
всички, макар и в различна дълбочина и стопански сектори. Временни мерки за
ограничаване на социалния и икономическия живот в резултат на пандемията, води до
много тежък краткосрочен удар върху икономиката. Според някои прогнози на МВФ
и ЕЦБ кризата ще доведе в САЩ, Германия, Франция, Великобритания, Италия и др.
до бюджетен дефицит от над 10%.
Според прогнозата на МФ възможни са различни сценарии за негативното
въздействие на пандемията от корона вирус COVID-19 върху българската икономика.
Според най-меката прогноза негативното влияние е в рамките на 1% от БВП (109 695
млн. лв. БВП за 2018 г. или 15 615 лв. БВП на човек от населението) 6 и икономически

6

По данни на НСИ към 28.01.2020 г. https://www.nsi.bg/bg/content/2215/ бвп-регионално-ниво.

124

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

ръст за 2020 г. Актуализацията на бюджета за 2020 и 2021 г. се налага заради следните
факти:
•

Параметрите по изпълнението на бюджета към момента на обявяване на ситуацията
на извънредно положение в България по консолидираната фискална програма са
добри и се отчита текущо превишение на приходите над разходите;

•

сериозно влошаване на параметрите по приходите и по разходите в годишен план,
което се отразява във влошаване на бюджетното салдо спрямо заложената цел в
разчетите към ЗДБРБ за 2020 и 2021 г.;

•

прогнозира се сериозно изоставане при основните данъци и осигурителни вноски
спрямо планираните параметри с разчетите към ЗДБРБ за 2020 година;

•

предвижда се намаляване на вътрешното потребление, свиване на износа и вноса,
по-ниска от планираната заетост, промени в допусканията за цената на суровия
петрол и курса на щатския долар и др.

Таблица 57. БВП на човек от населението и производителност на труда на един зает
България
БВП, лв./ч
ПТ, лв./зает

2010
9924
20 747

2013
2017
Ръст, %
11 310
14 280
143,9
23 312
28 662
138,2
Източник: https://www.minfin.bg/bg/comments/11008

Песимистичният сценарий е разработен при хипотеза за овладяване на пандемията в
България в синхрон с процесите в международен план и паралелно икономическо
възстановяване. Прогнозира се, реалният икономически растеж да стигне до -3%, при заложена
бюджетна цел от близо 3% икономически растеж, като бъдат засегнати почти всички
компоненти на БВП - потребление на домакинствата, частни инвестиции и износ на стоки и
услуги. Средният за годината спад на заетите се оценява на 2.1%, а нивото на безработица се
очаква да се покачи с около 2%. спрямо 2019 г. до 6.2%.
На база на песимистичния макроикономически сценарий се прогнозира неизпълнение
на годишните прогнози по приходите в общ размер на около 2.44 млрд. лв., като ще бъдат
засегнати основните данъци - ДДС, акцизи, корпоративни данъци, ДДФЛ, социалноосигурителни вноски и др. Предвижда се прогнозното салдо по консолидираната фискална
програма за 2020 и 2021 г. да достигне дефицит в размер на 3.51 млрд. лв. (3.0% от прогнозния
БВП). Затова се предлага, увеличение на максималния размер на новия държавен дълг, който
може да бъде поет през 2020 и 2021 г. от 2.2 млрд. лв. да нарасне до 10 млрд. лв., което
представлява увеличение със 7.8 млрд. лв.
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Графика 16. БВП на човек от населението
и производителност на труда на един зает
Източник: „Адориа Консулт“ ЕООД
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роля за икономическия растеж на
страната. Също така сериозно засяга
български предприятия, които работят

за европейски фирми като подизпълнители. Липсата на индустрия се отразява
сериозно на икономическото положение в страната. Значително се увеличава броят на
регистрираните на трудовите борси, които в условията на пандемия са останали без
работа. Това в немалка степен се дължи и на българи, които са се завърнали от
чужбина.
От друга страна, сегашната криза е не само „опасност“ според разбиранията
на китайците, но и „възможност“. В случая това е възможност за трансформиране на
българската икономика, развитие на индустрия, намиране на непознати и
неизползвани досега ниши. С една дума, за развитие на по-устойчива и гъвкава
икономика, с по-висок коефициент на полезно действие. Също така съществува
възможност част от завърналите се българи, които са се квалифицирали в европейските
предприятия, при създаване на необходимите условия за това, да останат да работят в
България и да повишат конкурентоспособността на българската икономика.
Безспорно кризата ще се отрази и на демографското и социалноикономическото състояние на Община Харманли, но съществуват и сериозни
възможности за развитие.
3.2. Заетост и безработица
Средномесечната безработица в Община Харманли през 2019 г. е 8.3%.
Средномесечният брой безработни лица към 31.12.2019 г. е 795 души. През 2019 г. са
разкрити 31 нови работни места. С работодатели са сключени 40 договора по мерките
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за насърчаване на заетостта, вкл. по ОПРЧР. Броят безработни лица, включени по
мерките за насърчаване на заетостта, вкл. по ОПРЧР е 98 бр.
Таблица 58. Безработни лица по населени места в Община Харманли към 31.12.2019 г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Населено
място
гр. Харманли
с. Бисер
с. Богомил
с. Болярски
извор
с. Браница
с. Българин
с. Върбово
с. Доситеево
с. Дрипчево
с. Иваново
с. Изворово
с. Коларово
с. Лешниково

Безработни
лица, бр.
676
20
0

№

14

Населено място

14.
15.
16.

с. Надежден
с. Овчарово
с. Орешец

17.

с. Остър камък

Безработни
лица, бр.
8
2
4
2

5
с. Поляново
7
18.
7
с. Преславец
6
19.
4
с. Рогозиново
2
20.
10
с. Славяново
10
21.
0
с. Смирненци
8
22.
7
с. Черепово
12
23.
11
с. Черна могила
4
24.
0
с. Шишманово
6
25.
2
ОБЩО
795
Източник: Бюро по труда, гр. Харманли към. м. март 2020 г.

Безработни лица, включени в квалификационни и преквалификационни
курсове, вкл. по ОПРЧР са 5 души. Няма заети лица, възползвали се от мерки за
повишаване на професионалната квалификация и преквалификация. Няма студенти,
включени в стажове, практика и други форми на придобиване на практически опит.
Национални/регионални програми по заетост, обхванали територията на Община
Харманли са:
•

НП „Асистенти на хора с увреждания“;

•

Програма „Старт на кариерата“;

•

Програма за обучение и заетост на чужденци;

•

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица;

•

Регионална програма за заетост – общини.
Таблица 59. Безработни в Община Харманли за периода 2013 – 2019 г.
Населени места
гр. Харманли
с. Бисер
с. Богомил
с. Болярски извор
с. Браница
с. Българин
с. Върбово
с. Доситеево
с. Дрипчево
с. Иваново
с. Изворово
с. Коларово

2013 г.
1387
25
0
21
5
14
5
11
1
12
11
0

2014 г.
1338
31
0
20
6
14
5
15
1
9
10
0
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2015 г.
1280
37
0
31
6
14
8
14
1
14
12
0

2016 г.
959
32
0
20
6
7
9
8
6
10
8
0

2017 г.
833
36
0
15
5
7
6
6
1
7
7
0

2018 г.
673
21
0
13
3
5
6
10
1
6
9
0

2019 г.
676
20
0
14
5
7
4
10
0
7
11
0
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с. Лешниково
с. Надежден
с. Овчарово
с. Орешец
с. Остър камък
с. Поляново
с. Преславец
с. Рогозиново
с. Славяново
с. Смирненци
с. Черепово
с. Черна могила
с. Шишманово
Общо

4
5
8
4
3
17
8
6
36
11
14
8
24
1640

2
10
4
2
4
18
10
6
33
11
12
9
22
1592

3
2
2
1
2
7
11
6
8
8
4
3
3
3
2
1
3
5
4
4
3
2
4
3
2
20
17
8
9
7
8
9
8
3
6
5
5
4
3
2
28
20
16
9
10
12
10
6
5
8
15
12
14
8
12
11
16
16
5
4
21
12
9
6
6
1555
1187
1024
814
827
Източник: Бюро по труда, гр. Харманли

През периода 2013 – 2019 г. броят на безработните в Община Харманли е
намален абсолютно с 813 души или с 49.6% спрямо 2013 г. Той постепенно е намалявал
през годините. През 2018 г. е отбелязан най-малък брой безработни в общината, като
през 2019 г. има ръст от 13 души.
Графика 17. Безработни в Община Харманли за периода 2013 – 2019 г.
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Източник: „Адориа Консулт“ ЕООД

Таблица 60. Динамика на безработните в Община Харманли през периода 2013 - 2019 г.
Населени
места
гр. Харманли
с. Бисер
с. Богомил
с. Болярски
извор
с. Браница
с. Българин
с. Върбово
с. Доситеево
с. Дрипчево
с. Иваново
с. Изворово

Мъже
663
9
0

2013 г.
Жени
724
16
0

Общо
1387
25
0

Мъже
286
8
0

7
3
7
2
8
0
7
8

14
2
7
3
3
1
5
3

21
5
14
5
11
1
12
11

6
1
4
2
5
0
3
6
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2019 г.
Жени
390
12
0
8
4
3
2
5
0
4
5

Общо
676
20
0

Мъже
43.1
88.9
0.0

Ръст,%
Жени
53.9
75.0
0.0

Общо
48.7
80.0
0.0

14
5
7
4
10
0
7
11

85.7
33.3
57.1
100.0
62.5
0.0
42.9
75.0

57.1
200.0
42.9
66.7
166.7
0.0
80.0
166.7

66.7
100.0
50.0
80.0
90.9
0.0
58.3
100.0
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с. Коларово
с. Лешниково
с. Надежден
с. Овчарово
с. Орешец
с. Остър камък
с. Поляново
с. Преславец
с. Рогозиново
с. Славяново
с. Смирненци
с. Черепово
с. Черна
могила
с. Шишманово
Общо

0
2
3
5
2
1
10
2
3
22
8
5

0
2
2
3
2
2
7
6
3
14
3
9

0
4
5
8
4
3
17
8
6
36
11
14

0
1
4
1
3
0
3
0
1
4
3
4

2
16
795

6
8
845

8
24
1640

2
3
350

0
1
4
1
1
2
4
6
1
6
5
8

0
2
8
2
4
2
7
6
2
10
8
12

0.0
50.0
133.3
20.0
150.0
0.0
30.0
0.0
33.3
18.2
37.5
80.0

0.0
50.0
200.0
33.3
50.0
100.0
57.1
100.0
33.3
42.9
166.7
88.9

0.0
50.0
160.0
25.0
100.0
66.7
41.2
75.0
33.3
27.8
72.7
85.7

2
100.0
33.3
4
50.0
3
18.8
37.5
6
25.0
477
827
44.0
56.4
50.4
Източник: Бюро по труда, гр. Харманли,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Общото намаляване на безработните в гр. Харманли е 51.3%. Броят на
безработните в гр. Харманли е 81.7%, от всички безработни в общината. Има
увеличение на безработните в с. Надежден с 60%, а в три села няма промяна. Във всички
останали села има намаляване на безработните, т.е. тенденцията се наблюдава почти
навсякъде в общината.
Таблица 61. Динамика на безработни по възрастови групи за 2013 - 2019 г.
Населени места
гр. Харманли
с. Бисер
с. Богомил
с. Болярски извор
с. Браница
с. Българин
с. Върбово
с. Доситеево
с. Дрипчево
с. Иваново
с. Изворово
с. Коларово
с. Лешниково
с. Надежден
с. Овчарово
с. Орешец
с. Остър камък
с. Поляново
с. Преславец
с. Рогозиново
с. Славяново
с. Смирненци
с. Черепово
с. Черна могила
с. Шишманово
Общо

Ръст на безработни по възрастови групи, 2013 - 2019 г. (%)
15-24 г.
25-34 г.
35-44 г.
45-54 г.
над 55 г.
Общо
14.3
36.5
48.6
70.8
67.1
48.7
500.0
25.0
83.3
60.0
80.0
66.7
25.0
116.7
50.0
66.7
200.0
50.0
100.0
100.0
100.0
100.0
28.6
50.0
133.3
0.0
80.0
300.0
100.0
71.4
100.0
0.0
0.0
100.0
50.0
25.0
58.3
100.0
100.0
200.0
80.0
100.0
100.0
0.0
50.0
200.0
100.0
300.0
100.0
160.0
25.0
200.0
100.0
100.0
100.0
50.0
100.0
66.7
100.0
28.6
25.0
50.0
100.0
41.2
75.0
75.0
40.0
33.3
40.0
8.3
75.0
9.1
27.8
66.7
200.0
100.0
20.0
63.6
200.0
50.0
100.0
0.0
85.7
50.0
100.0
0.0
50.0
25.0
100.0
12.5
27.3
25.0
18.8
40.6
47.6
73.1
59.5
50.4
Източник: Бюро по труда, гр. Харманли,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД
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Най-висока динамика се наблюдава при намаляването на безработните в
групата до 24-годишни (със 17.2%), следвана от групата на 25 – 34-годишните (с 59.4%)
и т.н. Най-малко е намаляването на безработните в групата 45 – 54-годишни (само с
26.9%).
Най-малко са намалели безработните лица с висше образование (с 22.2%),
следвани от безработните със средно образование (с 29.9%). Най-много е намален
броят на безработните без образование (с. 61.1%). Тези тенденции изискват
допълнителни изследвания, но най-вероятно безработните не са регистрирани в
бюрото по труда. Само в с. Надежден динамиката на безработните е увеличена с 66.7%
с най-голям ръст в групата на безработните със средно образование, следвана от
групата с висше и професионална квалификация.
Таблица 62. Динамика на безработни по образование за периода 2013 - 2019 г.
Населени
места
гр. Харманли
с. Бисер
с. Богомил
с. Болярски
извор
с. Браница
с. Българин
с. Върбово
с. Доситеево
с. Дрипчево
с. Иваново
с. Изворово
с. Коларово
с. Лешниково
с. Надежден
с. Овчарово
с. Орешец
с. Остър
камък
с. Поляново
с. Преславец
с. Рогозиново
с. Славяново
с. Смирненци
с. Черепово
с. Черна
могила
с.
Шишманово
Общо

Висше
71.4
300.0
-

Ръст на безработни по образование 2013 и 2019 (%)
Проф.
Без
Средно
квал.
Основно
Начално
образование
50.2
43.2
81.0
65.0
36.8
60.0
25.0
83.3
0.0
100.0
-

-

50.0
25.0
85.7
150.0
200.0
33.3

100.0
33.3
71.4
66.7
200.0
33.3

-

100.0
40.0
83,3
50.0
300.0

100.0
33.3
50.0
-

-

200.0

100.0

77.8

33.3
51.8

43.5

40.0
33.3
200.0
100.0
50.0
25.0
300.0
100.0
0.0
44.4
0.0
83.3
85.7
0.0
33.3
70.1

100.0
100.0
100.0
100.0
-

76.9
60.0
33.3
33.3
100.0
0.0
66.7
200.0
200.0
0.0
33.3
-

Общо
47.7
63.6
68.2
100.0
43.8
80.0
83.3
0.0
50.0
100.0
50.0
166.7
16.7
71.4

40.0
200.0
50.0
26.7
33.3
33.3

100.0
47.1
70.0
33.3
27.5
61.5
92.9

33.3

55.6

100.0
18.2
24.0
67.8
38.9
49.1
Източник: Бюро по труда, гр. Харманли,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД
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С 1.3% нараства броят на търсещи първа работа, т.е. все още не са работили.
В останалите групи се отбелязва намаляване, като най-голямо е по причина
„Безработни с предишна заетост“ – с 66.8%, следвани от групата „По причини за
напускане на работа, съкращение, уволнение“ – с 45.5%, което е разбираемо предвид
структурата на пазара на труда, в който по-голям относителен дял имат работещите и
сменящите работното си място, отколкото нововключилите се в трудовата дейност.
Отново се наблюдава увеличение на безработните в с. Надежден с 60%.
Таблица 63. Динамика на безработни по причина на напускане на работа
за периода 2013 - 2019 г.
Населени
места
гр. Харманли
с. Бисер
с. Богомил
с. Болярски
извор
с. Браница
с. Българин
с. Върбово
с. Доситеево
с. Дрипчево
с. Иваново
с. Изворово
с. Коларово
с. Лешниково
с. Надежден
с. Овчарово
с. Орешец
с. Остър
камък
с. Поляново
с. Преславец
с. Рогозиново
с. Славяново
с. Смирненци
с. Черепово
с. Черна
могила
с.
Шишманово
Общо

Ръст на безработни по напускане на работа 2013 -2019 г. (%)
По причини за
Безработни
напускане на
Завършване
Търсещи
с предишна
работа,
на временна Друго
първа
заетост
съкращение,
работа
работа
уволнение
31.6
41.4
73.9
57.5
186.7
56.3
100.0
0.0
-

Общо
48.7
80.0
-

11.1
80.0
300.0
400.0
25.0
100.0
200.0

-

-

27.3
125.0
22.2
33.3
45.5
100.0
200.0
100.0
200.0
50.0
100.0

500.0
100.0
100.0
-

57.1
100.0
50.0
80.0
83.3
58.3
100.0
160.0
25.0
100.0

100.0
100.0
33.3
13.3
50.0
60.0

200.0
-

-

50.0
33.3
300.0
100.0
50.0
140.0
83.3

20.0
16.7
100.0

66.7
41.2
75.0
33.3
28.6
72.7
85.7

-

-

-

100.0

-

50.0

16.7
33.2

54.5

100.0
20.0
25.0
77.4
59.4
101.3
50.3
Източник: Бюро по труда, гр. Харманли,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Търсенето на работа чрез бюрото по труда е намаляло с 56%, а чрез пряко
договаряне с работодател – с 30.3%. Данните от таблица 64 дават основание да се
преосмислят начините на търсене на работа чрез бюрото по труда.
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Таблица 64. Безработни лица по начина на търсене на работа –
мъже през 2019 г. спрямо 2013 г. (%)
Начини на търсене на работа
Населени места
гр. Харманли
с. Бисер
с. Богомил
с. Болярски извор
с. Браница
с. Българин
с. Върбово
с. Доситеево
с. Дрипчево
с. Иваново
с. Изворово
с. Коларово
с. Лешниково
с. Надежден
с. Овчарово
с. Орешец
с. Остър камък
с. Поляново
с. Преславец
с. Рогозиново
с. Славяново
с. Смирненци
с. Черепово
с. Черна могила
с. Шишманово
Общо

Общо
43.1
88.9
85.7
33.3
57.1
100.0
62.5
42.9
75.0
50.0
133.3
20.0
150.0
30.0
33.3
18.2
37.5
80.0
100.0
18.8
44.0

С контакт с бюрото
Директна връзка с
по труда
работодател
43.1
81.3
88.9
85.7
33.3
57.1
100.0
62.5
42.9
75.0
50.0
133.3
20.0
150.0
30.0
33.3
18.2
37.5
80.0
100.0
18.8
44.0
69.7
Източник: Бюро по труда, гр. Харманли,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Същата тенденция за избягване на бюрото по труда се забелязва и при жените.
Техният брой в течение на периода намалява с 43.6%, но се увеличава със 78.9% при
пряка комуникация с работодател.
Търсенето на работа на мъжете и на жените с пряко договаряне с работодател
дава основание да се твърди, че Бюрото по труда следва да преосмисли дейността си
на посредник при търсене на работа в Община Харманли.
Таблица 65. Динамика на безработни лица по начина на търсене на работа жени през 2019 г. (%)
Начини на търсене на работа
Населени места
гр. Харманли
с. Бисер
с. Богомил
с. Болярски извор
с. Браница
с. Българин

Общо
53.9
75.0
57.1
200.0
42.9

С контакт с
бюрото по труда
53.9
75.0
57.1
200.0
42.9
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с работодател
171.7
-
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с. Върбово
с. Доситеево
с. Дрипчево
с. Иваново
с. Изворово
с. Коларово
с. Лешниково
с. Надежден
с. Овчарово
с. Орешец
с. Остър камък
с. Поляново
с. Преславец
с. Рогозиново
с. Славяново
с. Смирненци
с. Черепово
с. Черна могила
с. Шишманово
Общо

66.7
166.7
0.0
80.0
166.7
0.0
50.0
200.0
33.3
50.0
100.0
57.1
100.0
33.3
42.9
166.7
88.9
33.3
37.5
56.4

66.7
166.7
0.0
80.0
166.7
0.0
50.0
200.0
33.3
50.0
100.0
-С
57.1
100.0
33.3
42.9
100,0
166.7
88.9
33.3
37.5
56.4
178,9
Източник: Бюро по труда, гр. Харманли,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Средната продължителност на безработицата при мъжете намалява с 56% през
периода 2013 – 2019 г. Най-голяма продължителност на безработицата по време е
отбелязана в селата Орешец – увеличение с 50% и Надежден – с 33%. В повечето села
се наблюдава намаление на средната продължителност на безработицата. Най-къса
продължителност на безработицата при мъжете са наблюдава в диапазона 12-23 месеца
– намаление със 78.9%, следвана от безработицата в диапазона над 24 месеца –
намаление с 54.4%.
Таблица 66. Динамика на безработните мъже
по продължителност на безработицата през 2019 г. спрямо 2013 г. (%)
Населени места
гр. Харманли
с. Бисер
с. Богомил
с. Болярски извор
с. Браница
с. Българин
с. Върбово
с. Доситеево
с. Дрипчево
с. Иваново
с. Изворово
с. Коларово
с. Лешниково
с. Надежден
с. Овчарово
с. Орешец
с. Остър камък
с. Поляново

Продължителност на безработицата
Общо

До 5 месеца

6-11 месеца

12-23 месеца

Над 24 месеца

43.1
88.9
85.7
33.3
57.1
100.0
62.5
42.9
75.0
0.0
50.0
133.3
20.0
150.0
30.0

58.4
50.0
100.0
100.0
50.0
100.0
100.0
100.0
200.0
75.0

43.4
200.0
100.0
25.0
-

16.0
150.0
50.0
100.0
0.0
100.0
100.0
33.3
-

46.8
50.0
150.0
100.0
16.7
0.0
200.0
-
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с. Преславец
с. Рогозиново
с. Славяново
с. Смирненци
с. Черепово
с. Черна могила
с. Шишманово
Общо

33.3
18.2
37.5
80.0
100.0
18.8
44.0

25.0
66.7
100.0
14.3
58.0

12.5
100.0
33.3
42.6

33.3
21.1

33.3
50.0
100.0
16.7
45.6

Източник: Бюро по труда, гр. Харманли,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Средната продължителност по време на безработицата за жените намалява с
по-ниски темпове, отколкото при мъжете. Тя е намаляла с 43.6% през 2019 г. спрямо
2013 г. Отново се наблюдава най-голямо намаляване на продължителността на
безработицата в диапазона над 11 – 23 месеца – 74.6%, следвана от диапазона над 24
месеца – с 53.9%.
Общото заключение е, че се отчита намаляване в продължителността на подългите периоди на безработица. Може да се направи предположение, че това се дължи
на неравномерните диапазони на отчитане на безработицата по време. При първите два
продължителността е 5 месеца, вторият е 13 месеца, а последният – най-вероятно
средно 36 месеца. Именно поради това статистически най-голямо намаление се отчита
в двата най-дълги диапазона. Все пак, следва да се отбележи, че жените явно са поадаптивни към пазара на труда, защото в сравнително по-къс срок успяват да си
намерят работа.
Таблица 67. Динамика на безработните жени
по продължителност на безработицата през 2019 г. спрямо 2013 г. (%)
Населени места
гр. Харманли
с. Бисер
с. Богомил
с. Болярски извор
с. Браница
с. Българин
с. Върбово
с. Доситеево
с. Дрипчево
с. Иваново
с. Изворово
с. Коларово
с. Лешниково
с. Надежден
с. Овчарово
с. Орешец
с. Остър камък
с. Поляново

Продължителност на безработицата
Общо

До 5 месеца

53.9
75.0
-

62.9
60.0
-

57.1
200.0
42.9
66.7
166.7
0.0
80.0
166.7
50.0
200.0
33.3
50.0
100.0
57.1

Общо

33.3
50.0
100.0
200.0
100.0
200.0
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12-23 месеца

88.3
66.7
-

23.9
33.3
-

-

100.0
50.0

33.3
0.0
100.0
50.0
100.0
-

41.0
200.0
-

50.0
200.0

100.0

Общо

100.0
33.3
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с. Преславец
с. Рогозиново
с. Славяново
с. Смирненци
с. Черепово
с. Черна могила
с. Шишманово
Общо

100.0
33.3
42.9
166.7
88.9
33.3
37.5
56.4

-

200.0

200.0
0.0
69.6

-

66.7
100.0
75.0
25.0
66.7
100.0
33.3
100.0
50.0
0.0
50.0
25.0
100.0
85.6
25.4
46.1
Източник: Бюро по труда, гр. Харманли,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Таблица 68. Коефициент на продължителна безработица по пол през 2013 г. и 2019 г.
Пол

Брой

мъже
жени
общо

366
422
788

мъже
жени
общо

125
157
282

Коефициент
2013 г.
22.31%
25.73%
48.05%
2019 г.
15.11%
18.98%
34.10%
Източник: Бюро по труда, гр. Харманли,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Графика 18. Коефициент на продължителна безработица
по пол през 2013 г. и 2019 г.
Източник: „Адориа Консулт“ ЕООД

Коефициентът

на

продължителна
безработица

в

Харманли

Община
показва

значително подобряване в
течение на периода 2013 –
2019

г.

Средният

коефициент

намалява

с

13.95%. Този при мъжете
намалява със 7.2%, а при
жените

с

–

Коефициентът

6.75%.
на

продължителна
безработица заедно с другите показатели за безработицата в Община Харманли,
показва значително намаляване на безработните (около 50%), което може да се дължи
на различни фактори, които ще се разгледат допълнително.
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3.3. Действия на пазара на труда
Дейностите на пазара на труда са пряко свързана с прогнозата за населението
до 2030 г. и е разработена в 3 варианта. 7 Според оптимистичния вариант населението
на Община Харманли ще бъде 24 170 души, при 25 253 души към 31.12.2018 г.
Очакваното намаление е 1083 души или с 4.3%. На фона на нарастване на населението
от 2003 до 2018 г. с 4.3% може, да се прецени, че в общината се очаква сравнително
стабилен брой на населението.
Необходимо е да се отбележи, че към 31.12.2018 г. гъстотата на населението в
Община Харманли е 36.4 души/km2, при 41.6 души/km2 за област Хасково и 63.9
души/km2 за България. Гъстотата на населението е значително по-ниска от тази в
България и е препоръчително да се търсят начини за стабилизиране на броя на
населението в общината.
Броят на безработните от общината в абсолютни стойности намалява от 1640
души през 2013 г., на 814 души през 2018 г., което е много добра тенденция за заетостта.
През 2018 г. е отбелязана най-ниската безработица в общината – 814 души, като през
2019 г. тя се увеличава на 827 души или абсолютно с 13 души (1.6%). Броят на
безработните, отнесен към общото население на общината е 3.3%, което е значително
под средното за страната. Броят на безработните към населението в трудоспособна
възраст е 827:14 908 = 5.5%. Двата показателя са твърде ниски и показват, че общината
разполага с достатъчно работни места и броят на безработните е на твърде ниско
равнище.
Към 31.12.2018 г. населението в общината в подтрудоспособна възраст е
нараснало с 18.5% спрямо 31.12.2013 г. Броят на населението в трудоспособна възраст
се е увеличило с 3.9%, а населението в надтрудоспособна възраст е намаляло с 4.5%.
Данните за гр. Харманли показват по-високо нарастване в сравнение с общината: в
подтрудоспособна възраст – 22.9%, в трудоспособна възраст – 6.3% и увеличение на
населението в надтрудоспособна възраст – 5.4%.
Независимо от положителните тенденции в намаляване и стабилизиране на
малък брой безработни в Община Харманли, могат да се направят някои основни
препоръки, които да залегнат като цели, мерки и задачи на общинската администрация
за периода 2021 – 2027 г. Тъй като ресурсите на общината са селскостопанска земя,

7

Общ устройствен план на Община Харманли. „Консорциум ОУПО Харманли” ДЗЗД, гр. София. 2015
г., с. 48-55.
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мери и пасища, общински гори и повърхностни и подпочвени води за напояване,
действията на пазара на труда трябва да се съсредоточат в следните направления, които
ще създават нови работни места най-вече в селата на общината:
1. Подпомагане на собствениците и арендаторите в създаване на интензивни култури
на земеделската територия на общината в съчетание с използване на наличието на
вода: трайни насаждения овощни градини и лозя, производство на зеленчуци и
производство на фуражни култури за подкрепа на животновъдството.
2. Подпомагане на собствениците и арендаторите в прилагане на поливни технологии
при икономия на вода и използване на ВЕИ за добиване и поливане с вода.
3. Подпомагане на животновъдните фермери в развитието на природосъобразно
животновъдство на общински пасищата и мери чрез електрически пастири и други
нови технологии на отглеждане на животните.
4. Създаване на верига от добавена стойност при използване на добивите на
селскостопански култури и отпадъци от тяхното производство в животновъдството.
5. Подкрепа на инвеститори в създаване на местни мандри и други обекти за
преработване на селскостопанска и животинска продукция.
6. Подкрепа на инвеститори в гр. Харманли за увеличаване на заетостта в общинските
предприятия. Например в залесяване на нови гори, почистване на съществуващи
гори, събиране на горски плодове и др.
7. Търсене на инвеститори за използване на местната дървесина за производството на
сувенири или други изделия от твърди сортове дърво.
8. Разширяване на паралелките с изучаване на техниката и технологиите на поливане,
отглеждане на животни, използване на ВЕИ за поливни цели и др.
3.4. Проблеми, изводи и потенциал за развитие (общо социално-демографско развитие)
Проблеми:
•

Висока концентрация на населението в общинския център – над 78%. Три от селата
са с население под 10 души, 10 села са с население от 11 до 100 души и 11 села са с
население над 100 души, между които има 3, чието население е близко до 100 души.

•

Населението в трудоспособна възраст се увеличава в гр. Харманли, но намалява в
селата. Това означава продължаване на тенденцията за механичен прираст на
населението в градските центрове - по-големите населени места.
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•

Новородените извънбрачните деца са 2 пъти повече от родените в брак. Това е
много сериозен проблем, поради липсата на информация за родени деца само с един
родител, което налага да се търсят мерки за подобряване на условията за
отглеждането им.

•

Естественият прираст на населението в Община Харманли e по-нисък от средния за
страната и по-висок от средния за област Хасково. Изселилите се лица през периода
2013 – 2018 г. са почти два пъти повече от заселилите се лица в общината.

•

Няма стимули за задържане на населението в общината: работни места,
образование, социални и други придобивки за населението, което да остава в
общината. Особено характерно е намалението на броя на безработните на възраст
до 24 г., което частично потвърждава хипотезата за изселване поради липса на
работни места и съответното заплащане.

•

Няма данни за структурната безработица. Обезпокоително е, че повечето
безработни намират работа с преговори пряко с работодател, а не с бюрото по труда
и посредничеството на общината.
Изводи:

•

Необходими са програми и дейности насочени към задържане на населението в
селата.

•

Необходими са програми за обучение на подрастващите.

•

Необходими са програми за подкрепа на децата с един родител: социални помощи
и др.

•

Много леко се увеличава населението в трудоспособна възраст.

•

Преобладава броят на жените, които напускат общината. Освен всичко друго, това
води и до намаление на раждаемостта в бъдеще.

•

Жените са по-адаптивни към промените и поради това, потокът от изселени лица е
основно от жени.

•

Около 1300 души от населението е с незавършено начално образование и без
образование.

•

Има леко увеличение на образователното равнище на населението, но се изискват
допълнителни изследвания сред населението. Вероятно това ще се изясни с
публикуване на резултатите от преброяването през 2021 г.

•

Населението на Община Харманли показва тенденция към стабилизиране, която
трябва да бъде запазена.
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•

Безработицата в общината намалява с по-бързи темпове от намаляването на
населението. От части това се дължи на механичното изселване на население в
трудоспособна възраст, но няма данни, с които точно да се определи тази
зависимост.
Потенциал за развитие:

•

Структуриране на селата според възможностите за задържане на населението чрез
създаване на работни места, подобряване на образованието и качеството на живот.

•

Увеличение на населението в подтрудоспособна възраст. Разработване на мерки и
програми за задържане на младото население в общината.

•

Мерки и стимули за повишаване на раждаемостта, които следва да бъдат
продължение на мерките на държавата за стимулиране на раждаемостта в цялата
страна. Във фертилна възраст има жени в гр. Харманли и още 6 села. .

•

Търсене на възможности за обхващане на населението в образователната система и
обучение на възрастни, за да се повиши образователното равнище на населението в
общината.

•

Създаване на повече работни места в общината и в по-големите села (11 бр.) с
население над 100 души.

3.5. SWOT – анализ - социално-демографска оценка и заетост на населението
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Силни страни
Населението е стабилно и показва леко
увеличение в периода 2013 – 2018 г.
Населението в подтрудоспособна възраст се
увеличава значително през периода 2013 – 2018
г.
Населението в трудоспособна възраст се
увеличава;
Населението на общината е стабилно;
Населението има опит в производството на
селскостопанска
продукция,
в
горското
стопанство, в промишлеността и в услугите;
Община Харманли разполага с леко увеличен
човешки потенциал;
Намалено е механичното движение на
населението;
Населението в селата намалява, но с бавни
темпове;
Безработицата се стабилизира на ниски
равнища;
Подобряват се жизнените условия в селата.
Възможности
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•
•

•
•

•
•
•

Слаби страни
Образователната структура на населението е
сравнително ниска;
Няма достатъчно специалисти за подкрепа
на
селското
стопанство:
агрономи,
ветеринарни лекари, зоотехници, инженери
и др.;
Липсва база в образованието за подготовка
на специалисти със средно образование за
селското и горското стопанство;
Няма възможност за предаване на опита и
квалификацията
от
съществуващи
работници към нови работници в секторите
селско стопанство, животновъдство и горско
стопанство;
Намалява заетостта в селското стопанство и
преработвателната промишленост;
Липсват работни места в селата;
Миграция на младото население към гр.
Харманли, Хасково и др.
Заплахи
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• Подпомагане на местните фермери в развитие на
добавена стойност чрез използване на реколтата
за отглеждане на животни;
• Подпомагане на местните животновъди в
развитие на природосъобразно животновъдство
за месо на пасищата и мерите на селата;
• Подпомагане на местните фермери в развитието
на поливни площи;
• Подпомагане на развитието на интензивни
овощни и други трайни насаждения;
• Търсене на инвестиции за създаване на нови
поливни площи;
• Търсене на инвестиции за изграждане на обекти
за
преработване
на
селскостопанската
продукция в селата;
• Създаване на междуобщински предприятия за
преработване на селскостопанска продукция;
• Подпомагане
на
производители
на
селскостопанска продукция за износ на
продукти, които представляват интерес за
съседни страни;
• Развитие
на
еко
производство
на
селскостопанска продукция;
• Развитие на еко животновъдство;
• Развитие на събирането и преработката на
горски плодове и билки;
• Развитие на образователната система в подкрепа
на местната икономика;
• Обучителни курсове за населението за
отглеждане на добитък, събиране на горски
плодове и др.;
• Курсове по електронна грамотност за
населението в селата;
• Създаване на работни места в селата;
• Подобряване
на
образованието
и
квалификацията на населението;
• По-добри връзки на общината с бизнеса по
търсене на работа.

• Липса на подпомагане на производители в
общината от страна на държавата и от СФ на
ЕС;
• Липса на инвеститори в селското стопанство
и промишлеността;
• Ниски цени на труда;
• Ниски изкупни цени на селскостопанската
продукция,
• Много посредници в изкупуването на
селскостопанската продукцията;
• Запазване на структурата на селското
стопанство;
• Неразвиване на местната индустрия;
• Забавяне на промените в образованието на
населението.

4. Развитие на социалната сфера на общината
4.1. Образование
4.1.1. Образователни заведения – ясли, детски градини и училища
На територията на Община Харманли функционират три детски градини (две
ДГ с яслени групи и една ДГ). И трите са в гр. Харманли. В селата има филиал на ДГ
„Детски свят“ в с. Върбово.
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Таблица 69. Образователна структура
на територията на Община Харманли (по населени места)
Населено място
Община Харманли

гр. Харманли

с. Бисер
с. Богомил
с. Болярски извор
с. Браница
с. Българин
с. Върбово
с. Доситеево
с. Дрипчево
с. Иваново
с. Изворово
с. Коларово
с. Лешниково
с. Надежден
с. Овчарово
с. Орешец
с. Остър камък
с. Поляново
с. Преславец
с. Рогозиново
с. Славяново
с. Смирненци
с. Черепово
с. Черна могила
с. Шишманово

Учебно заведение
ДГ – 3; НУ – 2; ОУ – 5;
СУ – 1 + 1;
ДГ „Ален мак“
ДГ
Ясла
ДГ „Пролет“
ДГ
Ясла
ДГ „Детски свят“
НУ „Ал. Константинов“
НУ „Отец Паисий“
ОУ ,,Ив. Вазов“
СУ „Н. Рилски“
ПГЕТ „З. Стоянов“
ОУ “Хр. Ботев“
ОУ“ Хр. Ботев“
ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий“
ОУ ”Ив. Вазов”
-

Бр. д.
636
237
200
37
212
190
22
187
-

Вид учебно заведение
ДГ
НУ/ОС/СУ
Персонал
Персонал
Бр. у.
П*
Др.**
П*
Др.
52

57

2114

219

80.5

19

24

-

-

-

18

19

-

-

-

15

14

-

-

267
197
417
657
183
51
112
-

28
23
46
51
21
10
15
-

8
8
14
15
4
3
7
-

-

-

115

15

7

-

-

115
10
14.5
Източник: Общинска администрация 2020 г.,
обработка Адориа Консулт ЕООД

Забележка: П* - педагози; Др.** - друг персонал; Пр.*** - преподаватели.

В общината има девет училища – две начални училища, пет основни училища,
едно средно училище и една професионална гимназия. От тях пет са в гр. Харманли –
две начални училища, едно основно училище, едно средно училище и ПГЕТ. В селата
Българин, Иваново и Славяново има по едно основно училище, които са средищни. В
с. Бисер също има основно училище. Бившият Интернат сега функционира като ЦСОП.
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Осем от училищата са общински (държавни делегирани дейности) и едно държавно –
Професионалната гимназия в гр. Харманли. Детските градини и училищата са
неравномерно разположени в административно териториалната структура на
общината. Детски градини има само в общинския център. Само в пет от населените
места функционират училища, като средното образование е съсредоточено изцяло в
общинския център град Харманли. Това налага децата и учениците непрекъснато да
пътуват към средищните училища и градския център.
Въпреки това, има осигурен добър достъп до основно и средно образование за
децата, които искат да посещават училище. Училищата в с. Бисер, с. Иваново и с.
Славяново разполагат с общо 4 автобуса, които са в добро техническо състояние, но не
покриват изцяло нуждите им. Училището в с. Славяново има нужда от още един
автобус. Село Иваново разполага с два автобуса, като по-старият (2005 г.) трябва да се
подмени. Училищата „Хр. Ботев“, с. Българин и ОУ „Иван Вазов“ гр. Харманли, не
разполагат с автобуси. За децата, които трябва да пътуват от тези училища са осигурени
външни превозвачи, след проведени обществени поръчки. През новия програмен
период е желателно да бъдат осигурени общо четири нови автобуси за тези училища.
4.1.2. Брой деца, ученици, паралелки и персонал
Във всички детски градини и училища от общината има назначен щатен
медицински персонал и функционират медицински кабинети, с изключение на ОУ „Ив.
Вазов“ с. Славяново, където е преустроен медицински кабинет.
Трите детски градини в гр. Харманли се посещават от 636 деца (учебна година
2019 – 2020 г.). От тях 59 деца посещават яслени групи. В детските градини децата се
обслужват от 52-ма педагози и 57 души друг персонал, включително медицински
специалисти. От всички педагози 34-ма са с висше образование (магистър или
бакалавър), 4-ма са професионален бакалавър, 2-ма са с образование „специалист“ и 3-ма
– със средно образование, от които 2-ма .
Към основните и началните училища в Община Харманли има разкрити
предучилищни групи за 5- и 6-годишни деца и смесени групи. В периода 2013 – 2019 г.
боят на децата в тях се варира от 14 до 23, като през последната година почти всички
училища са с по-малко деца, отколкото през по-ранните години.
През учебната 2013 – 2014 г. в училищата в общината са учили общо 1788
ученици в 88 паралелки (средно по 20.32 ученика в 1 паралелка). В началния етап (I –
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IV клас) са учили 903 деца в 45 паралелки (средно по 20.07 ученика в 1 паралелка), в
прогимназиалния курс (V – VII клас) са учили 542 деца в 25 паралелки (средно по 21.68
ученика в 1 паралелка), а в гимназиалния курс (VIII – XII клас) са учили 343 ученика в
18 паралелки (средно по 19.05 ученика в 1 паралелка).
През учебната 2018 – 2019 г. в училищата на територията на Община Харманли
са учили общо 1603 ученика в 84 паралелки (средно по 19.08 ученика в 1 паралелка). В
началния етап (I – IV клас) са учили 885 ученика в 47 паралелки (средно по 18.83
ученика в 1 паралелка), в прогимназиалния курс (V – VII клас) са учили 480 ученика в
25 паралелки (средно по 19.20 ученика в 1 паралелка), а в гимназиалния курс (VIII – XII
клас) са учили 238 ученика в 12 паралелки (средно по 19.83 ученика в 1 паралелка).
Таблица 70. Структура на училищата на територията на Община Харманли
(брой ученици по етап на обучение и паралелки)
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Образователна степен
Общо
(бр. паралелки/ученици)
бр.
I-IV кл.
V-VII кл. VIII – ХII кл. ученици
2013 – 2014 УЧЕБНА ГОДИНА
НУ „Ал. Константинов“
10/240
240
НУ „Отец Паисий“
10/210
210
ОУ “Хр. Ботев“
2/22
3/35
1/16
73
ОУ“ Хр. Ботев“
4/67
3/44
1/12
123
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
4/69
3/55
1/14
138
ОУ ”Ив. Вазов”
4/63
3/68
1/12
143
ОУ ,,Ив. Вазов“
11/232
9/238
1/23
493
СУ „Н. Рилски“
4/102
3/76
178
ПГЕТ „З. Стоянов“
10/190
190
Общо
45/903
25/542
18/343
1788
2014 – 2015 УЧЕБНА ГОДИНА
НУ „Ал. Константинов“
11/235
235
НУ „Отец Паисий“
10/208
208
ОУ “Хр. Ботев“
2/28
3/38
1/11
77
ОУ“ Хр. Ботев“
4/65
3/40
1/10
115
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
4/58
3/56
1/14
128
ОУ ”Ив. Вазов”
4/63
3/52
1/16
131
ОУ ,,Ив. Вазов“
11/234
9/239
1/21
494
СУ „Н. Рилски“
3/78
4/90
168
ПГЕТ „З. Стоянов“
9/243
243
Общо
35/891
24/503
18/405
1799
2015 – 2016 УЧЕБНА ГОДИНА
НУ „Ал. Константинов“
12/265
265
НУ „Отец Паисий“
11/224
224
ОУ “Хр. Ботев“
2/21
3/39
1/12
72
ОУ“ Хр. Ботев“
4/67
3/49
1/6
122
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
4/54
3/52
1/16
122
ОУ ”Ив. Вазов”
3/55
3/42
1/15
112
ОУ ,,Ив. Вазов“
11/236
9/238
1/24
498
СУ „Н. Рилски“
4/98
3/75
173
ПГЕТ „З. Стоянов“
11/284
284
Общо
47/922
21/518
18/432
1872
2016 – 2017 УЧЕБНА ГОДИНА
Учебно заведение

143

Населено
място
гр. Харманли
гр. Харманли
с. Бисер
с. Българин
с. Иваново
с. Славяново
гр. Харманли
гр. Харманли
гр. Харманли

гр. Харманли
гр. Харманли
с. Бисер
с. Българин
с. Иваново
с. Славяново
гр. Харманли
гр. Харманли
гр. Харманли

гр. Харманли
гр. Харманли
с. Бисер
с. Българин
с. Иваново
с. Славяново
гр. Харманли
гр. Харманли
гр. Харманли
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Образователна степен
Общо
(бр. паралелки/ученици)
бр.
I-IV кл.
V-VII кл. VIII – ХII кл. ученици
НУ „Ал. Константинов“
11/268
268
НУ „Отец Паисий“
11/230
230
ОУ “Хр. Ботев“
2/22
3/41
1/9
72
ОУ“ Хр. Ботев“
4/69
3/50
1/6
125
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
4/63
3/39
1/23
125
ОУ ”Ив. Вазов”
3/52
3/40
1/10
102
ОУ ,,Ив. Вазов“
11/243
9/231
1/22
496
СУ „Н. Рилски“
4/90
3/63
153
ПГЕТ „З. Стоянов“
12/230
230
Общо
46/947
25/491
20/363
1801
2017 – 2018 УЧЕБНА ГОДИНА
НУ „Ал. Константинов“
12/273
273
НУ „Отец Паисий“
11/221
221
ОУ “Хр. Ботев“
2/24
3/27
51
ОУ“ Хр. Ботев“
4/79
3/46
125
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
4/62
3/51
113
ОУ ”Ив. Вазов”
3/50
3/46
96
ОУ ,,Ив. Вазов“
10/238
9/194
432
СУ „Н. Рилски“
1/14
4/91
5/105
210
ПГЕТ „З. Стоянов“
10/189
189
Общо
47/961
25/455
15/294
1710
Учебно заведение

Населено
място
гр. Харманли
гр. Харманли
с. Бисер
с. Българин
с. Иваново
с. Славяново
гр. Харманли
гр. Харманли
гр. Харманли

гр. Харманли
гр. Харманли
с. Бисер
с. Българин
с. Иваново
с. Славяново
гр. Харманли
гр. Харманли
гр. Харманли

В средните училища на територията на Община Харманли има профилирани и
професионални паралелки. В СУ „Н. Рилски“, гр. Харманли през различните години в
периода 2013 – 2019 г., до учебната 2016 – 2017 г., включително имат по две паралелки
със следните профили: чуждоезиков, с интензивно изучаване на английски език; и
природоматематически, с интензивно изучаване на английски. През учебната 2018 –
2019 г. профилираните паралелки са 3 със следните профили: чужди езици - интензивно
изучаване на английски език; софтуерни и хардуерни науки - интензивно изучаване на
английски език; и природни науки. От учебната 2019 – 2020 г. профилираните
паралелки отново са две със следните профили: чужди езици - интензивно изучаване на
английски език; и софтуерни и хардуерни науки - интензивно изучаване на английски
език.
Професионалната гимназия по електропромишленост и текстил „Захари
Стоянов“, в периода 2014-2020 г. са изучавали следните специалности: промишлена
електроника; електрически машини и апарати; компютърна техника и технологии;
телекомуникационни системи; и електрически инсталации. През учебните 2016 – 2017
г. и 2017 – 2018 г., са изучавани всичките специалности с изключение на „промишлена
електроника“.
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През последните десетина години основните училища на територията на
Община Харманли са средищни, т.е. в тях учат деца и ученици от населеното място, в
което се намира в училището и от съседни селища. Това налага немалко деца да пътуват
постоянно целогодишно. Село Бисер – приема ученици от с. Черна могила и гр.
Харманли. През последната година това са 17 ученици. Село Българин – приема
ученици от с. Шишманово, с. Доситеево, с. Браница, с. Черепово, с. Изворово, с.
Овчарово, с. Богомил и гр. Харманли. В периода 2013 – 2019 г. до училището в с.
Българин годишно са пътували между 24 и 40 деца и ученици. В ОУ ,,Иван Вазов“, гр.
Харманли през последната учебна година са се обучавали 19 ученици от с. Поляново и
с. Преславец, които постоянно пътуват. Училището в с. Иваново е средищно училище
за с. Надежден, с. Остър камък, с. Смирненци, с. Върбово, с. Орешец. През последната
година има ученици и от с. Славяново и с. Болярски извор. През периода 2013 – 2019 г.
годишно до училището в с. Иваново са пътували между 100 и 126 ученика. Училището
в с. Славяново е средищно за с. Болярски извор и Криво поле от община Хасково. През
последната година общо 60 деца ежедневно пътуват до училището в с. Славяново.
Някои от училищата разполагат с автобуси предоставени от МОН, с които
децата пътуват до училищата и родните си села. Но има и такива, които не разполагат
с автобуси и децата се транспортират от външни доставчици на транспортна услуга,
след проведена обществена поръчка.
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Образователна степен
Общо
Населено
(бр. паралелки/ученици)
бр.
място
I-IV кл. V-VII кл. VIII – ХII кл. ученици
2018 – 2019 УЧЕБНА ГОДИНА
НУ „Ал. Константинов“
12/267
267 гр. Харманли
НУ „Отец Паисий“
11/206
206 гр. Харманли
ОУ “Хр. Ботев“
2/24
3/27
51 с. Бисер
ОУ“ Хр. Ботев“
4/59
3/53
112 с. Българин
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
4/59
3/55
114 с. Иваново
ОУ ”Ив. Вазов”
3/46
3/45 91 с. Славяново
ОУ ,,Ив. Вазов“
10/208
9/206
414 гр. Харманли
СУ „Н. Рилски“
1/16
4/94
2/55
165 гр. Харманли
ПГЕТ „З. Стоянов“
10/183
183 гр. Харманли
Общо
47/885
25/480
12/238
1603
Източник: Общинска администрация, 2020 г.,
обработка „Адориа консулт“, ЕООД
Учебно заведение

Забележка:

* Прием след 7 клас - курс на обучение 5 години (8-12 клас); профилирани паралелки - чуждоезиков
профил с интензивно изучаване на английски език и природоматематически профил с интензивно
изучаване на английски език.
** Прием след 8 клас - курс на обучение 4 години (9 -12 клас); непрофилирани паралелки.
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Сравнителния анализ на социално-демографските тенденции показва, че в
периода 2013 – 2019 г. населението на Община Харманли нараства с 1052 жители.
Жителите в под трудоспособна възраст населението през 2019 г. също нараства спрямо
базисната 2013 г. с 685 жители. В същото време се наблюдава тенденция за намаляване
на броя на учениците на територията на общината. През учебната 2013 – 2014 г. те са
общо 1788, през 2015 - 2016 г. достигат най-високи стойности за анализирания период
– 1872 ученика, за да стигнат през учебната 2018 – 2019 г. – 1603 ученика (185 ученика
по-малко спрямо 2013 - 2014 г.). Тази тенденция се наблюдава за всички етапи на
средното образование: начален курс – от 903 ученика през 2013 – 2014 г., намаляват на
885 ученика през 2018 - 2019 г. (18 ученика по-малко); прогимназиален курс – от 542
ученика през 2013 – 2014 г., намаляват на 480 ученика през 2018 – 2019 г. (62 ученика
по-малко); гимназиален курс – от 343 ученика през 2013 – 2014 г., намаляват на 238
ученика през 2018 – 2019 г. (105 ученика по-малко).
Сравнителният анализ показва, че намаляването на броя на учениците
прогресивно се увеличава в прогимназиалния и гимназиалния курс на обучение.
Причините са различни като:
•

отрицателен механичен прираст (повече изселени, отколкото заселени);

•

вътрешна миграция на населението към по-големи урбанизирани центрове и
емиграция в чужбина за временно търсене на работа или трайно преселване;

•

търсене на по-добро или специализирано образование в други градове;

•

отпадане от училище, най-вече сред ромската етническа група, поради
неприемането на образованието като ценност, ранни бракове, специфични семейни
отношения и бит.
Тенденцията е ясно видима и има крайно негативни последици за нивото на

образование, квалификацията и жизнената перспектива, особено сред отпадналите от
училище деца . Това налага да се направи внимателен анализ на тенденциите в
образованието и причините за намаляване на броя на учениците на територията на
общината.
Освен отпаднали ученици от училищата има и такива, които по-различни
причини са напуснали. Някои напускат поради заминаване в чужбина, за друго
населено място, записване в други училище.

146

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

През последните години държавата провежда кампания за издирване и
връщане на ученици в образователната система. Необходимо е и общинското
ръководство и директорите на училищата да провеждат по-активна политика в това
отношение.
Таблица 71. Брой ученици, паралелки и средно бр. ученици в паралелка в училищата на
територията на Община Харманли, в периода 2013 – 2019 г.
Учебна
година
2013 - 2014 г.
2014 - 2015 г.
2015 - 2016 г.
2016 - 2017 г.
2017 - 2018 г.
2018 - 2019 г.

П*
45
35
47
46
47
47

I-IV кл.
У**
У/П***
903
20.07
891
25.46
922
19.62
947
20.59
961
20.45
885
18.83

Образователна степен
(бр. паралелки/ученици)
V-VII кл.
VIII – ХII кл.
П*
У** У/П*** П*
У** У/П***
25
542
21.68
18
343
19.05
24
503
20.96
18
405
22.50
21
518
24.67
18
432
24.00
25
491
19.64
20
363
18.15
25
455
18.20
15
294
19.60
25
480
19.20
12
238
19.83

Общо бр. ученици
П*
88
77
86
91
87
84

У**
1788
1799
1872
1801
1710
1603

У/П***
20.32
23.36
21.77
19.79
19.65
19.08

Забележка: П – Паралелка, У – ученици, У/П – Брой ученици в една паралелка
Източник: Общинска администрация, 2020 г.,
обработка „Адориа консулт“, ЕООД

Таблица 72. Структура на паралелките за периода 2013-2019 г. в Община Харманли
(вид и брой паралелки, класове, бр. ученици и напуснали по години)
Учебни години

2013 – 2014 г.

Профили на
паралелки
Непрофилирани
Непрофилирани
Профилирани
Професионални
Непрофилирани

2014 – 2015 г.

2015 – 2016 г.

2016 – 2017 г.

2017 – 2018 г.

2018 – 2019 г.

Непрофилирани
Профилирани
Професионални
Непрофилирани
Непрофилирани
Профилирани
Професионални
……………………..
Непрофилирани
Непрофилирани
Профилирани
Професионални
……………………..
Непрофилирани
Непрофилирани
Профилирани
Професионални
Непрофилирани

Клас
1-4 клас
5-7 клас
8-12 клас
8-12 клас
8-12 клас
1-4 клас
5-7 клас
8-12 клас
8-12 клас
1- 4 клас
5-7 клас
8-12 клас
8-12 клас
8-12 клас
1-4 клас
5-7 клас
8-12 клас
8-12 клас
8-12 клас
1-4 клас
5-7 клас
8-12 клас
8-12 клас
1-4 клас
5-7 клас
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Ученици
брой
840
621
435
56
190

Паралелки
брой
41
29
19
2
9

Напуснали
брой
20
28
1
-

828
600
220
256
243
867
594
220
255
284

42
28
91
10
9
44
28
11
10
11

19
18
4
1
21
19
7
-

894
587
218
244
230

43
28
11
10
12

26
20
50

912
579
152
243
189
868
641

45
29
6
10
10
45
30

37
18
33
26
21
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Непрофилирани
Профилирани
Професионални
……………………..

8-12 клас

336
183

8-12 клас
8-12 клас

15
10

28
-

Източник: Общинска администрация, 2020 г.,
обработка „Адориа консулт“, ЕООД

В 9-те училища на територията на общината работят общо 220 педагози, 75
служители непедагогически персонал и 8.5 служители медицински персонал.
Таблица 73. Щатен персонал в учебните заведения в Община Харманли
Училище

Населено
място
гр. Харманли
гр. Харманли
гр. Харманли
гр. Харманли
гр. Харманли
с. Бисер
с. Българин
с. Иваново

ДГ „Ален мак“
ДГ „Пролет“
ДГ „Детски свят“
НУ „Ал. Константинов“
НУ „Отец Паисий“
ОУ “Хр. Ботев“
ОУ“ Хр. Ботев“
ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий“
ОУ ”Ив. Вазов”
ОУ ,,Ив. Вазов“
СУ „Н. Рилски“
ПГЕТ „З. Стоянов“
Общо

Педагогически
19
18
15
28
23
10
15
15

с. Славяново
гр. Харманли
гр. Харманли
гр. Харманли

Персонал (брой)
Непедагогически МСЗГ*
19
5
16
3
14
1
8
1
7,5
0,5
3
1
5
1
6
1

Общо
43
37
30
37
31
14
21
22

11
13.5
1
25.5
46
13
1
60
51
14
1
66
21
5
1
27
272
124
17.5
413.5
Източник: Общинска администрация 2020 г.,
обработка „Адориа консулт“ ЕООД

В детските градини на територията на Община Харманли работят 52ма
педагози, от които 36-ма са с висше образование (магистър, бакалавър и професионален
бакалавър), 2-ма са със степен „специалист“ и 5-ма са средно образование. От всичките
педагози 34-ма имат ПКС (65.38%): I ПКС – 3-ма души (8.82%); II ПКС - 4-ма души
(11.76%); III ПКС – 5-ма души (14.70%); IV ПКС – 7-ем души (20.60%) и V ПКС – 15-ет
души (44.12%).
Съвременното научно-техническо развитие и информационни технологии,
изискват по-голяма адаптивност от кадрите в образованието. Затова е необходимо
непрекъснато

повишаване

качеството

на

образованието

и

следдипломната

квалификация на педагогическия състав в училищата и детските градини, за да могат
да отговарят на предизвикателствата на новото време и да бъдат на необходимото ниво
и изискванията на подрастващите поколения.
Таблица 74. Образователна и професионална квалификационна степен
на педагозите в детските градини в Община Харманли
Учебно
заведение
ДГ „Ален мак“

Населено
място
гр. Харманли

Педагози
(брой)
19

Образователна степен (образование)
Висше
Специалист Средно
М* Б* ПБ*
15
2
2
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ПКС
I
1

II
1

III

IV

V
9
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ДГ „Пролет“
гр. Харманли
18
5
3
1
ДГ „Детски свят“ гр. Харманли
15
11
1
Общо
52
34
2
2
*Забележка: М – Магистър; Б – Бакалавър; ПБ – Професионален бакалавър.

3
5

1
1
3

3
4

5
5

3
4
7

4
2
15

Източник: Общинска администрация 2020 г.,
обработка Адориа Консулт ЕООД

Данните показват, че от 220 педагози, 128 са с висше образование,
магистърска степен (58.18%), 79 са с висше образование – бакалавърска степен
(35.91%), 12 души са професионални бакалаври (5.45%) и 1 педагог е със средно
образование (0.45%). От всички 220 педагози, 166 (75.45%) имат ПКС след
завършеното си образование. От тях 4-ма имат I ПКС (2.41%), 14-ет имат II ПКС (8.43%),
41 имат III ПКС (24.70%), 70-ет имат IV ПКС (42.17%) и 37-ем души имат V ПКС
(22.29%).
Таблица 75. Образователна и професионална квалификационна степен
на педагозите в училищата в Община Харманли
Учебно заведение

Населено
място

Педагози
(брой)

Образователна степен
(образование)
Висше
Средно
М* Б* ПБ*
0 25
3
0
16
7
0
0
32 13
1
0
43
8
0
0
16
5
0
0
7
3
0
0
4 10
0
1
4
5
6
0

НУ „Ал. Константинов“
гр. Харманли
28
НУ „Отец Паисий“
гр. Харманли
23
ОУ ,,Ив. Вазов“
гр. Харманли
46
СУ „Н. Рилски“
гр. Харманли
51
ПГЕТ „З. Стоянов“
гр. Харманли
21
ОУ “Хр. Ботев“
с. Бисер
10
ОУ“ Хр. Ботев“
с. Българин
15
ОУ „Св. Св. Кирил и
с. Иваново
15
Методий“
ОУ ”Ив. Вазов”
с. Славяново
11
6
3
2
0
Общо Община Харманли
220 128 79
12
1
*Забележка: М – Магистър; Б – Бакалавър; ПБ – Професионален бакалавър.

ПКС
I
1
0
1
1
1

II
2
1
4
4
1
1

III
6
5
7
15
6

V
5
4
5
9
3

1

IV
11
6
17
6
6
6
10
4

0

0

0
4

1
14

1
41

4
70

3
37

2
6

Източник: Общинска администрация 2020 г.,
обработка Адориа Консулт ЕООД

4.1.3. Резултати от НВО и ДЗИ
През учебните 2006 - 2007, 2007 - 2008, 2008 - 2009, 2009 - 2010 г. е
реализирано национално външно оценяване в края на IV, V, VI и VIII клас в училищата
с интензивно изучаване на чужд език, с цел да се провери степента на овладяване на
отделните знания и умения от учениците и да се избегне субективният фактор при
оценяване на учениците от техните учители. От учебната 2009 – 2010 г. национално
външно оценяване се провежда за всички ученици в края VII клас по основните
общообразователни предмети. Въвежда се НВО и за всички ученици завършили IV
клас. От учебната 2012-2013 г. стартира съвместен проект между ЦКОКУО и РИО, в
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който Центърът оказва методическа подкрепа за създаването на инструментариум за
провеждане на регионални оценявания за различни класове по различни учебни
предмети, а в професионалните училища ˗ за общопрофесионални ключови
компетентности. Така НВО се наложи като съществен фактор за реално оценяване на
знания и възможностите на българските ученици завършили IV и VII клас.
Резултатите от НВО след IV клас на учениците от Община Харманли като
цяло са по-ниски от средните оценки в страната. Оценките по БЕЛ през отделните
учебни години са сравнително постоянни и се движат между Много добър 4.66 и
Много добър 4.84. През отделните учебни години най-добре се представят на НВО
след IV клас учениците от НУ „Ал. Константинов“ - гр. Харманли, ОУ ,,Ив. Вазов“ гр. Харманли и ОУ „Хр. Ботев“ – с. Българин. Независимо от това, ясно се вижда, че
учениците ОУ „Хр. Ботев“ – с. Българин в началния период (2013 – 2014 учебна
година) се справят значително по-добре, отколкото през следващите години. В тези
училища от Община Харманли средния успех през разглеждания период е по-висок от
средния в страната.
Значително по-слабо се представят на НВО по БЕЛ след IV клас учениците от
с. Славяново и с. Иваново. И докато за разглеждания период в с. Славяново се
наблюдава намаляване на средния успех по БЕЛ, в с. Иваново има известно
повишаване. Въпреки това и в двете училища средния успех е значително по-ниско от
това на национално ниво. Трудно може да бъдат оценени резултатите на ОУ „Хр.
Ботев“ – с. Бисер, т.к. в архива на училището има запазени документи за резултатите
по изпитите от НВО само за 2019 г.
Резултатите от НВО по математика след IV клас са по-високи от тези по БЕЛ
и са по-близо до средните резултати в страната. Дори на изпитите през 2016 г. са повисоко от средните в страната. В същото време през годините се наблюдава известно
отстъпление и намаляване на оценките. На изпитите по математика през годините найдобре са се представяли възпитаниците на ОУ ,,Ив. Вазов“ – гр. Харманли, НУ „Ал.
Константинов“ – гр. Харманли и НУ „Отец Паисий“ – гр. Харманли. И на изпитите по
математика, както на тези по БЕЛ, по-слабо са се представили учениците от с.
Славяново и с. Иваново.
Резултатите показват, че е необходимо да се направи по-задълбочено анализ
на училищата, за да се установи причините, за по-слабото представяне на НВО по БЕЛ
след IV клас. Някъде причините за това може да е наличието на по-компактни
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етнически групи, чийто майчин език не е български, другаде това може да е
квалификацията и мотивацията на педагогическия персонал, или условията, при които
учат децата.
Таблица 76. Резултат на НВО на учениците от Община Харманли (IV клас)
Училище

Населено 2013-2014 г.
място
БЕЛ Мат.

НУ „Ал.
Харманли 5.18
Константинов
НУ „Отец
Харманли 4.98
Паисий“
ОУ “Хр. Ботев“ Бисер
*
ОУ“ Хр. Ботев“ Българин
5.06
ОУ „Св. Св.
Кирил и
Иваново
3.50
Методий“
ОУ ”Ив. Вазов” Славяново 4.25
ОУ ,,Ив. Вазов“ Харманли 5.20
СУ „Н. Рилски“ Харманли
ПГЕТ „З.
Харманли
Стоянов“
Средно за общината
4.69
Средно за страната

2014-2015 г.
БЕЛ Мат.

2015-2016 г.
БЕЛ Мат.

2016-2917 г. 2017-2018 г. 2018-2019 г.
БЕЛ Мат. БЕЛ Мат. БЕЛ Мат.

5.35

5.23

5.38

5.45

5.48

5.73

5.70

5.26

5.46

4.92

5.17

5.35

5.06

5.08

4.75

4.84

4.87

4.98

5.05

4.93

4.81

5.21

*
4.99

*
4.94

*
4.91

*
4.95

*
5.08

*
4.60

*
4.81

*
4.83

*
4.20

4.66
4.33

4.44
4.52

4.13

4.00

4.55

4.55

4.40

4.50

4.75

4.50

4.25

4.00

4.39

4.05
5.60
-

3.96
4.75
-

3.88
5.55
-

4.12
5.10
-

4.02
5.45
-

4.04
4.85
-

4.12
4.90
-

4.10
5.30
-

4.00
5.05
-

4.08
5.15
-

4.06
5.45
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.91

4,66
5.01

4.89
4.98

4.82
4.84

4.88
4.84

4.76
4.98

4.88
4.93

4.84
5.13

4.65
4.98

4.68

4.75

* Забележка: В архива на училището липсва информация

Източник: Общинска администрация, Харманли – 2020 г.

Средните резултатите по БЕЛ и математика от НВО след VII клас на
национално ниво и в Община Харманли са по-ниски от тези след IV клас. Резултатите
от изпита по БЕЛ на учениците от Община Харманли са значително под средните за
страната. Най-добре са се представили възпитаниците на ОУ ”Ив. Вазов” – гр.
Харманли и сравнително добре на СУ „Н. Рилски“ – гр. Харманли, като учениците и
от двете училища през годините леко повишават резултатите. Останалите училища са
се представили по-слабо на НВО по БЕЛ.
Средните резултати на учениците от Община Харманли на НВО по
математика след VII клас са сравнително ниски, но в някои години са малко по-високи
от средното за страната (2016 и 2018 г.). За разлика от резултатите по БЕЛ, на НВО по
математика най-добре са се представили възпитаниците на ОУ ,,Ив. Вазов“ – гр.
Харманли и ОУ“ Хр. Ботев“ - с. Българин. След тях, по успех се нареждат учениците
от СУ „Н. Рилски“ – гр. Харманли.
Резултатите от НВО след VII клас в страната и Община Харманли показва
някои негативни тенденции, свързани със съвременното основно образование в
страната, прекаленото затормозяване на децата и мотивацията на учениците да учат.
Както и задълбочаващата се тенденция по-амбициозните ученици (и родители),
независимо от финансовите възможности, да търсят услугите на частни центрове и
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учители за подготовка на децата за НВО след VII клас, с оглед възможността да влезнат
в по-„елитно“ училище.
Таблица 77. Резултат на НВО на учениците от Община Харманли (VII клас)
Училище
НУ „Ал.
Константинов“
НУ „Отец
Паисий“
ОУ “Хр. Ботев“
ОУ“ Хр. Ботев“
ОУ „Св. Св.
Кирил и
Методий“
ОУ ”Ив. Вазов”
ОУ ,,Ив. Вазов“
СУ „Н. Рилски“

Населено
място

2013-2014 г.
БЕЛ Мат.

2014-2015 г. 2015-2016 г. 2016-2917 г.
2017-2018 г.
БЕЛ Мат. БЕЛ Мат. БЕЛ Мат. БЕЛ Мат.

2018-2019 г.
БЕЛ Мат.

Харманли

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Харманли

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бисер
Българин

*
3,46

*
3,77

*
3,73

*
3,45

*
3,41

*
3,84

*
3,77

*
3,82

*
3,50

*
4,08

3.69
3,57

3.66
3,90

Иваново

2.33

2.75

4.05

3.01

2.79

3.06

3.00

3.71

3.60

3.00

3,83

3,63

Славяново
Харманли
Харманли

3.45
4.11
3,54

3.35
3.72
3,52

3.56
4.36
3,85

3.28
4.53
3,30

3.72
4.50
4,01

3.52
4.23
3,72

3.44
4.56
3,94

3.36
4.58
3,62

3.28
4.60
3,34

3.24
4.45
3,14

3.68
4.41
3,91

3.34
4.28
3,45

-

-

-

-

ПГЕТ „З.
Харманли
Стоянов“
Средно за общината
3.38
3.42 3.91 3.51 3.69 3.67 3.74 3.82
Средно за страната
4.31 3.60 4.34 3.75
*Забележка: В архива на училището липсва информация.

3.66
4.28

3.58 3.85 3.71
3.88

Източник: Общинска администрация, Харманли – 2020 г.

Резултатите от ДЗИ на възпитаниците от СУ „Н. Рилски“, гр. Харманли,
показва, че те са се справили по-добре на изпитите по чуждестранни езици, основно
английски (данни по немски език не са показателни), и сравнително добре по БЕЛ,
Математика и Биология. В същото време значително по-слаби са резултатите по
География и Икономика, История и цивилизация, и Философски цикъл. Прави
впечатление, че по тези предмети, резултатите прогресивно намаляват през
разглеждания период.
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Графика 19. Резултати от НВО – национално, областно и общинско ниво

Източник: Адориа Консулт, ЕООД

Таблица 78. Резултати от ДЗИ – СУ „Н. Рилски“, гр. Харманли
Учебна
година
2013-2014 г.
2014-2015 г.
2015 -2016 г.
2016-2017 г.
2017-2018 г.
2018-2019 г.

I ДЗИ
БЕЛ Мат. Англ.
eзик
4,43
4.43
4.69
4,14
5.24
5.24
4,40
5.12
5.38
4,51
4.51
4.40
4,34
4.24
5.75
4,34
5,54
5,49

II ДЗИ
Биология География (и Философски
История и Немски
(и ЗО)
икономика)
цикъл
цивилизация език
5.24
4.44
3.44
3.87
3.73
3.44
5.89
4.31
4.26
5.85
5.81
3.97
3.83
4.13
3,81
3,03
3,84
3.04
Източник: Общинска администрация, Харманли – 2020 г.

За три от годините в архива на ПГЕТ „З. Стоянов“, гр. Харманли няма данни
за резултатите от ДЗИ. Информация има за периода от 2016 до 2019 г., която показва,
че оценките по всички ДЗИ са по-ниски, отколкото на СУ „Н. Рилски“, гр. Харманли.
Най-високи са оценките по английски език, а най-ниски по „История и цивилизация“.
Резултатите от ДЗИ на територията на Община Харманли са сравними с тези
на национално и областно ниво. Те показват, че днес учениците в много по-голяма
степен залагат на БЕЛ и математика (основни предмети, по които се държат изпити) и
чужд език (основно английски език). В същото време тревожно звучат резултатите от
изпитите по история и цивилизация и философски цикъл. Видим е прагматичният
интерес на учениците към отделни предмети, но не бива да се забравя, че предметите
история и цивилизация и философски цикъл имат пряко отношение към гражданското
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образование и създаването и възпитаването на младежи с висока гражданска култура
и съзнание.
Таблица 79. Резултати от ДЗИ – ПГЕТ „З. Стоянов“, гр. Харманли
Учебна година I ДЗИ
БЕЛ

II ДЗИ
Англ. Биология География (и Философски История и Немски
език
(и ЗО)
икономика)
цикъл
цивилизация език
*
*
*
*
*
*
*
*
2013-2014 г.
*
*
*
*
*
*
*
*
2014-2015 г.
*
*
*
*
*
*
*
*
2015–2016 г.
3.51
4.20
3.65
3.44
2016-2017 г.
3.36
5.52
3.42
3.12
3.00
2017-2018 г.
3.40
3.78
3.44
3.40
2018-2019 г.
Забележка: За периода 2013 – 2016 г. в училището липсват данни за резултати от ЗДИ.
Мат.

Източник: Общинска администрация, Харманли – 2020 г.

4.1.4. Състоянието на сградния фонд и материално-техническата база
Състоянието на сградния фонд на учебните заведения е сравнително добро.
Само сградният фонд и спортната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Иваново
и ОУ „Хр. Ботев“ в с. Българин са в лошо състояние. Въпреки това повечето детски
градини и училищата се нуждаят от сериозни ремонти и ново обзавеждане.
Таблица 80. Материално техническа база на училищата в Община Харманли
Училище

Населено място

ДГ „Пролет“
ДГ „Ален мак“
ДГ „Детски свят“
НУ „Ал.
Константинов“
НУ „Отец Паисий“
ОУ “Хр. Ботев“
ОУ „Хр. Ботев“
ОУ „Св. Св. Кирил
и Методий“
ОУ ”Ив. Вазов”
ОУ ,,Ив. Вазов“
СУ „Н. Рилски“
ПГЕТ „З. Стоянов“

гр. Харманли
гр. Харманли
гр. Харманли
гр. Харманли
гр. Харманли
с. Бисер
с. Българин
с. Иваново
с. Славяново
гр. Харманли
гр. Харманли
гр. Харманли

Състояние на сградния
фонд
Добро Средно Лошо
Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х
Х

Спортна база

Компютърна зала

ФС*
НЕ
Х
НЕ
НЕ

СПО/ДПО**
Х
Х
Х
Х

Да
Х

Не
-

Бр. К.***
25

НЕ
Х
Х
Лош
о
Х
ХХ
Х
Х

Х
Х
Х
Лошо

Х
Х
Х
Х

10
8
9
9

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

8
25
4
38

Забележка: ФС* - физкултурен салон; СПО/ДПО** - спортна (детска) площадка на
открито; Бр. К.*** - бр. компютри
Източник: Общинска администрация 2020 г.,
обработка Адориа Консулт ЕООД

Представяне на учениците в различни инициативи
Шестима възпитаници на НУ „Отец Паисий“, гр. Харманли са участвали в
областен кръг по „Математика“ и „Знам и мога“.
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През последните години ученици от ОУ „Ив. Вазов“, гр. Харманли редовно
печелят призови места и награди от общински, национални и международни конкурси
по рисуване и приложни изкуства: 2-ро място - IX Национален конкурс за мартеници
“Пижо и Пенда” 2017 г., гр. Перник; 1-во и 3-то място - IX международен конкурс за
детска рисунка „Обичам моята Родина“; 3-то място - Трети национален конкурс за
рисунка „Символ на Доброто“, 2019 г. („Сдружение Азбукари“); 2-ро и 3-то място - НК
„Водата – извор на живот“, 2019 г., МОН, Община Бургас; 2-ро и 3-то място - общински
конкурс „Рождество Христово“, 2019 г.
Традиционно ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Иваново развива извънкласна
дейност в областта на танците. В тази област, училището има спечелени десетки
награди на общински, областни, национални и международни конкурси. Успешно се
представят възпитаниците на училището и в общински, областни и национални
конкурси по приложни изкуства.
През новия програмен период е необходимо да се обърне специално внимание
на повишаване на качеството на образованието на територията на Община Харманли.
Това е свързано с повишаване квалификацията на педагогическия персонал в детските
градини и училищата и с подобряване на МТБ, спортната база, съвременно
дидактическо и техническо оборудване и събуждане на интереса на учениците, към
изучаваната материя. Също така, трябва да се обърне повече внимание на
извънкласните форми на работа с деца, на подкрепа на талантливи деца и върху
мотивацията на учениците и учителите, да участват в учебния процес и извънкласните
занимания.
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Таблица 81. Необходимост от подобряване на материално-техническата база
и обзавеждането на учебните заведения в Община Харманли
Учебно
заведение

ДГ „Пролет“

ДГ „Ален мак“

ДГ „Детски
свят“

НУ „Ал.
Константинов“

НУ „Отец
Паисий“

Населено
място

гр. Харманли

гр. Харманли

гр. Харманли

Необходимост от ремонтни дейности

Необходимост от ново обзавеждане

саниране и енергийна ефективност на кухненския и перилния блок;
външно боядисване на основната сграда и ремонт на покрива;
вътрешно пребоядисване на цялата сграда;
конструктивно укрепване на входните стълби на отделните блокове;
подмяна на парна инсталация, вътрешни врати, подови настилки;
проучване на възможността за изграждане или обособяване на физкултурен
салон.
- саниране и енергийна ефективност на сградите на детската градина и яслата;
- основен ремонт на покрива и санитарните помещения;
- подмяна на ВиК, електро- и парната инсталация, подова настилка;
- текущ вътрешен ремонт – шпакловка, замазка и боядисване;
- обезопасяване на двора – плочници; ударопоглъщаща настилка и подпорна
стена на детските площадки; нови детски съоръжения за игра на пет групи.
- основен ремонт на санитарните помещения и помещението на парната
инсталация;
- ремонт на ВиК инсталацията, шпакловка, замазване и боядисване на
вътрешни помещения;
- по-голямо помещение за срещи с родителите и спортни дейности на закрито;
- ударопоглъщаща настилка и ремонт на детски площадки.
- изграждане на физкултурен салон;
- преасфалтиране на двора.

- климатици;
- подмяна на мебели в четири групи – маси, столове,
легла и гардеробчета;
- подмяна на аудио-визуална техника;

-

гр. Харманли

гр. Харманли

- изграждане на нов физкултурен салон;
- основен ремонт на санитарните възли;
- преасфалтиране на двора на училището и подмяна на плочките;
- подмяна на подовата настилка, ламперия и врати в класните стаи;
- боядисване на класните стаи;
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- ново обзавеждане – маси и столчета, гардеробчета;
- подмяна на аудио-визуална техника;

- ново обзавеждане – маси и столчета, гардеробчета;
- подмяна на аудио-визуална техника.

- подмяна на компютърни конфигурации и софтуер,
изграждане на локална мрежа и осигуряване на
интернет връзка;
- интерактивни дъски;
- създаване на условия за провеждане на
образователен процес в електронна среда;
- подновена материална база в класните стаи;
- оборудване и обзавеждане за физкултурен салон и
спортни площадки.
- подмяна на компютърни конфигурации и софтуер,
и доставка на мултимедии за класните стаи;
- интерактивни дъски;
- дидактически материали - дидактически игри;
конструктори - конструктори от дървени кубчета,
LEGO, конструктори за роботика;
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Учебно
заведение

Населено
място

ОУ “Хр. Ботев“

с. Бисер

ОУ“ Хр. Ботев“

с. Българин

ОУ „Св. Св.
Кирил и
Методий“

с. Иваново

ОУ ”Ив. Вазов”

с. Славяново

Необходимост от ремонтни дейности

Необходимост от ново обзавеждане

- създаване на площадка – за Безопасно движение по пътищата; приложно
колоездене; спортни с подходяща настилка; кътове за „зелени“ класни стаи с
маси, пейки и кошчета.
- основен ремонт на ел. инсталация;
- осигуряване на допълнителни компютри;
- текущи ремонти;
- подмяна на компютърни конфигурации, софтуер,
изграждане на локална мрежа и осигуряване на
интернет;
- интерактивни дъски;
- оборудване и обзавеждане за физкултурен салон и
спортни площадки;
- конструктивно укрепване и основен ремонт на основната сграда на - осигуряване на допълнителни компютри;
училището;
- подмяна на компютърни конфигурации, софтуер,
- саниране на сградата и енергийна ефективност; подмяна на дограма и врати; изграждане на локална мрежа и осигуряване на
- основен ремонт на инсталациите и санитарните помещения;
интернет;
- пристройка – саниране, подмяна на дограми и врати, основен ремонт на - интерактивни дъски;
- оборудване и обзавеждане за физкултурен салон и
санитарни помещения, поставяне на настилка;
- конструктивно укрепване и основен ремонт на склад за горивни материали.
спортни площадки;
- основната сграда е изключително стара и в много лошо състояние – нуждае - осигуряване на допълнителни компютри;
се от конструктивно укрепване, саниране и енергийна ефективност; ремонт на - подмяна на компютърни конфигурации, софтуер,
основните инсталации, подовите настилки и санитарните възли;
изграждане на локална мрежа и осигуряване на
- пристройка – саниране и енергийна ефективност; поставяне на масивна интернет;
подова настилка;
- лаптопи за педагогическия персонал;
- склад за горивни материали – конструктивно укрепване и основен ремонт; - от съвременни дидактически средства - карти,
подмяна на покривна конструкция;
макети, интерактивни дъски, оборудване на
- основен ремонт на физкултурен салон и открита спортна площадка.
кабинети по химия, физика, биология, технологии и
предприемачество,
музика,
изобразително
изкуство;
- подмяна на училищното оборудване на класните
стаи – чинове, учебни маси, столове, бюра,
шкафове.
- изграждане на нова ограда на училищния двор от южната страна.
- осигуряване на 7 (седем) броя нови стационарни
компютри за компютърен кабинет и 1 (един) за
ръководството;
- подмяна на компютърни конфигурации, софтуер,
изграждане на локална мрежа и осигуряване на
интернет;
- интерактивни дъски;
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Учебно
заведение

ОУ ,,Ив. Вазов“

СУ „Н. Рилски“

ПГЕТ „З.
Стоянов“

Населено
място

гр. Харманли

гр. Харманли

гр. Харманли

Необходимост от ремонтни дейности

-

спешен ремонт на покрива;
смяна на отоплителна система (за гориво се използва нафта);
климатизиране на сградата (климатици);
изготвянето на проект и изграждането на физкултурен салон;
изготвянето на проект и изграждането на басейн.

- ремонт на покривната конструкция и подмяна на улуците;
- цялостна подмяна на отоплителната инсталация;
- подмяна на вратите и осветителните тела;
- подмяна на канализационните тръби в мазето;
- изграждане на нов физкултурен салон;
- ремонт на санитарните възли в основния корпус и във физкултурния салон;
обособяване на санитарен възел за инвалиди;
- изграждане на разделителна преграда с ЦРДМ с оглед контролиран достъп до
училище и опазване на МТБ;
- осигуряване на помещение за столова;
- климатизиране на сградата;
- подновяване на настилките на дворното пространство и обособяване на зони
за отдих и изнесено обучение в двора за ученици в различни възрастови
групи.
- саниране и енергийна ефективност на основната сграда;
- построяване на учебна работилница в двора на училището с най-малко 4
кабинета.
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Необходимост от ново обзавеждане
- оборудване и обзавеждане за физкултурен салон и
спортни площадки.
- осигуряване на допълнителни компютри (30 бр. със
софтуер) – обзавеждане и оборудване за 2 нови
компютърни кабинета с локална мрежа;
- подмяна на компютърни конфигурации, софтуер,
изграждане на локална мрежа и осигуряване на
интернет;
- интерактивни дъски;
- единични ученически чинове и столове (550 бр.);
- климатици.
- преоборудване на компютърни кабинети;
- интерактивни дъски;
- преминаване към обучение 1:1 (всеки учител и
ученик със собствено устройство);
- оборудване с климатици;
- цялостно обзавеждане на кабинетите с единични
работни места, обзавеждане със седящи места в
коридорите;
- ергономични столове за 4-те компютърни кабинета;
- обзавеждане на учителска стая и администрации;
- поставяне на щори;
- оборудване и обзавеждане за физкултурен салон и
спортни площадки;
- обзавеждане на специализиран кабинет по
безопасност на движението;
- осигуряване на допълнителни компютри;
- подмяна на компютърни конфигурации и софтуер;
- специализирано оборудване;
- интерактивни дъски;
- оборудване и обзавеждане за физкултурен салон и
спортни площадки;
Източник: Общинска администрация 2020 г.,
обработка Адориа Консулт ЕООД
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4.1.5. Основни приоритети в развитието на образователната система в общината
Отчитайки настоящата демографска тенденция, може да се направи извод, че
през периода на действие на ПИРО образователната система разполага с разгърната
мрежа, която не се налага да се променя. В същото време е необходимо да се подобрят
условията, при които протича учебния процес, като се подобрят материалнотехническите условия и училищата се снабдят със съвременно оборудване за по-добро
усвояване на учебния процес – нови и по-добри компютри със софтуерни продукти за
преподавателите и учениците, изграждане на локални мрежи в компютърните кабинети
и осигуряването на интернет връзка там, където такава в момента не е осигурена,
създаване на STEM кабинети и др. Поставяне на интерактивни дъски и осигуряване на
достъп до виртуални класни стаи (училище) чрез платформи за конферентни връзки.
4.2. Здравеопазване
Анализът на социалните фактори показва, че населението в Харманлийска
община има потенциално високи потребности от медицински грижи, предимно от
първични медицински грижи за откриване и регистриране на случаите от заболявания,
тяхното

диагностично

установяване

и

консултиране

през

специализираната

извънболнична помощ и адекватно лечение.
Здравната картина на територията на общината не прави изключение от това в
цялата страна – ниска раждаемост, висока заболеваемост, нарастване на смъртността.
Заболеваемостта на детското и възрастното население следва общите закономерности в
страната. Увеличаването на заболяванията сред детското население и възрастни в
региона се дължи главно на респираторните болести. Най-значителна е честотата на
острите инфекции на горните дихателни пътища. Това води до повишена посещаемост
при личните лекари. Заболеваемостта на детското население показва по-голямата
честота от тази на възрастното. Преобладаването на детската заболеваемост
характеризира по-малката резистентност към вредни фактори и е демографски
обусловена.
В отрасъла „Здравеопазване“ съществува известна несигурност по отношение
на планиране на инвестиционна и финансова програма, поради непрекъснатите
законови промени и провежданата с години на половинчати здравни реформи. През
2020 – 2021 г. ситуацията значително се усложни във връзка с пандемията COVID 19.
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Осигуреността на населението на общината с първична и спешна медицинска
помощ по брой лекари не е достатъчна. През последните 15 години нараства
натовареността на джипитата и стоматолозите и е над средното спрямо националното и
областното ниво. Един лекар от общината обслужва с около 25% повече пациенти,
отколкото един лекар от областта и с 60% повече отколкото един лекар средно за
страната. Един зъболекар – съответно 35% и 65%. Статистиката показва, че пациентите,
обслужвани от един лекар, са над 3000 души (средно), което означава голяма
натовареност на лекарите и нужда от разкриването на нови лекарски практики.
Таблица 82. Основни показатели за дейността на стационарите
лечебни заведения за болнична помощ в Област Хасково

740

53134

241919

239

52

4,5

1,4

762

43886

43223

729

44384

199645

262

58

4,5

1,7

377
125
101
159

22373
5839
5734
9940

21980
5774
5687
9782

435
95
48
151

22606
5907
5766
10105

103787
23070
25537
47251

275
185
253
297

60
47
57
64

4,6
3,9
4,4
4,7

1,9
1,6
0,8
1,5

184

5534

5531

11

5595

32371

176

30

5,8

0,2

20
30
85
49
80
80

254
1039
2302
1939
902
902

255
1038
2305
1933
919
919

1
1
2
7
2
2

259
1039
2316
1981
950
950

1551
7458
11521
11841
23576
23576

78
249
136
242
295
295

13
35
27
40
12
12

6,0
7,2
5,0
6,0
24,8
24,8

0,4
0,1
0,1
0,4
0,2
0,2

946

49420

48754

740

49979

232016

245

53

4,6

1,5

67
47
20

3155
2864
291

3155
2864
291

-

3155
2864
291

9903
8027
1876

Леталитет (%)

Проведени леглодни
(бр.)

51909

Среден престой на 1
лекуван болен (дни)

Преминали болни
(бр.)

52575

Оборот на леглата

Умрели (бр.)

1013

Използваемост на
леглата (дни)

Изписани болни (бр.)

Общо
Многопрофилни
болници
МБАЛ Хасково АД
МБАЛ Димитровград
МБАЛ Харманли
МБАЛ Свиленград
Специализирани
болници
СБАЛВБ Тополовград
СБПЛР Любимец
СБАЛО
СБАЛПФЗ
Общо център
ЦПЗ
Публични заведенияобщо
Частни ЛЗ
МБАЛ „Хигия” ООД
СБР „Айлин“

Постъпили болни
(бр.)

Видове лечебни
заведения

Легла средногодишно
(бр.)

2017 г.

148
47
3,1
171
61
2,8
94
15
6,4
Източник: РЗИ - Хасково

Здравното обслужване е на добро ниво и има сравнително добра медицинска
ефективност. Отчитайки голямата натовареност и големия брой малки населени места в
границите на общината, може да се направи извод, че сериозен проблем представлява
мобилността на лекарите и своевременното здравно обслужване на населението,
особено на жителите от по-отдалечените села.
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Таблица 83. Осъществявани медицински дейности
по видове лечебни заведения и нива на компетентност
ОБЩО

III ниво

II ниво

МБАЛ Харманли ЕООД
I ниво

ОБЩО

III ниво

II ниво

Медицински дейности по видове

I ниво

МБАЛ Хасково АД

Общо легла
13
313
47
373
56
45
101
Интензивни
10
10
6
6
Анестезиология и интензивно лечение
10
10
6
6
Терапевтични
13
102
37
152
39
19
58
Вътрешни болести Непрофилирани
8
8
6
6
Гастроентерология
11
11
Ендокринология и болести на обмяната
15
15
6
6
Инфекциозни болести
25
25
Кардиология
37
37
21
21
Клинична алергология
Клинична имунология
Клинична токсикология
Клинична хематология
2
2
Кожни и венерически болести
Лъчелечение
Медицинска онкология
Нуклеарна медицина
Нервни болести
40
40
13
13
Нефрология
3
3
Пневмология и фтизиатрия
11
11
12
12
Ревматология
Хирургични
97
97
8
8
Гръдна хирургия
Детска хирургия
5
5
Кардиология
Лицево-челюстна хирургия
Неврохирургия
10
10
Ортопедия и травматология
10
10
Очни болести
10
10
Пластично-възстановителна хирургия
Съдова хирургия
Урология
12
12
Ушно-носно-гърлени болести
15
15
Хирургия
35
35
8
8
Педиатрични
56
56
1
12
13
Неонатология
20
20
1
1
Педиатрия
36
36
12
12
Детска гастроентерология
Източник: Национална здравна карта на България, м. май 2018 г.

4.2.1.

Обща заболеваемост на населението
Здравословното състояние и здравният статус на населението е интегрален

показател за социално-икономическото развитие на страната, качеството на живота на
населението и качеството на развитие на човешкия капитал. Общата заболеваемост на
населението се измерва чрез регистрираните случаи на заболяванията в резултат на
търсенето на здравна помощ от звената за извънболнична помощ и заболеваемостта
(новооткритите случаи) и дава представа за честотата и структурата на заболяванията,
161

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

по повод на които населението активно търси здравна помощ.
Заболеваемостта на детското и възрастното население следва общите
закономерности в страната. Увеличаването на заболяванията сред детското население
и възрастни в региона се дължи главно на респираторните болести (астма и ХОББ), при
които е характерно намаляване на дихателния поток и болести на органите на
кръвообращението при възрастното население. Най-значителна е честотата на острите
инфекции на горните дихателни пътища. Това води до повишена посещаемост при
личните лекари. Заболеваемостта на детското население показва по-голямата честота
от тази на възрастното население. Преобладаването на детската заболеваемост
характеризира по-малката резистентност към вредни фактори, и е демографски
обусловено.
Относително високите показатели на заболеваемост при децата (до 17-г.
възраст) са свързани със следните заболявания: болести на дихателната система – 28%;
на храносмилателната система - 8.9%; инфекциозни и паразитни болести – 6%;
различни травми - 4.3%. По данни на РЗИ - Хасково, годишно около 10.3% от децата
се хоспитализират. Така изброените заболявания съвпадат по относителен дял и с „броя
на умирания от заболяване” в лечебните заведения.
4.2.2. Лечебни заведения – капацитет и материално-техническо състояние
Основните здравни заведения в общината са „Медицински център І –
Харманли” – ЕООД, „МБАЛ – Харманли“ – ЕООД и частен Медицински център
„Панацея” – ООД, гр. Харманли. Освен това на територията на общината функционира
и Център за спешна медицинска помощ – Хасково, филиал Харманли.
„Медицински център І – Харманли” – ЕООД е създаден посредством
преобразуване на съществуващо амбулаторно поликлинично здравно заведение в
лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ съгласно чл.
8, т. 2, б „в“ ЗЛЗ със седалище гр. Харманли. Дружеството е вписано в Търговския
регистър на Хасковския окръжен съд с Решение № 91 от 27.03.2000 г., с капитал в
размер на 88 910 лв. Едноличен собственик на капитала е Община Харманли. Със свое
решение Общинския съвет в Харманли извърши промяна на капитала на Дружеството
и сега той е 45 880 лв. „МЦ І Харманли“ ЕООД е разположен в ІV зона на града, в
сградата на бившата поликлиника на площ от 1082 м2. На тази площ са разкрити
амбулатории по: хирургия, ендокринология, УНГ, образна диагностика, психиатрия,
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кожни болести, неврология, кардиология, вътрешни болести, клинична лаборатория,
манипулационна и административно звено.
На територията на МЦ І са разположени амбулаториите за първична
медицинска помощ и индивидуални практики на специалисти. Уникалното за града е
струпването на едно място на различни структури на здравеопазването – Център за
спешна помощ, семейни лекари, Медицински център със специалисти и две
лаборатории – рентгенова и клинична. Сградата на Центъра има добри комуникативни
възможности.
Управлението на МЦ І се осъществява с методите и средствата на
съвременният мениджмънт като стремежа е да се наложи подхода „управление чрез
цели”. Дружеството има изградена управленска структура в съответствие с
изискванията на ТЗ и ЗЛЗ. МЦ е лечебно заведение по ЗЛЗ и търговско дружество
едновременно.
Персоналът включва 8 лекари с различни специалности (с кабинети по:
хирургия, ендокринология, УНГ, образна диагностика, психиатрия, кожни болести,
неврология, кардиология, вътрешни болести), 4 медицински сестри, 3 лаборанти и
административен персонал.
Центърът разполага с две лаборатории – рентгенова и клинична. МЦ І е
сравнително добре снабден със съвременна и модерна медицинска техника и апаратура,
което има съществено значение за развитието му и сключване на договор с НЗОК. Има
изградена компютърна мрежа и електронен отчет на дейността на Центъра.
Необходимо е през следващия програмен период да се внедри софтуер по отчитане на
лекарите специалисти.
В МЦ се развиват отделни високоспециализирани дейности, насочени към
конкретни заболявания, с които значително се увеличава броя на пациентите си.
Стратегическият потенциал за развитие на лечебното заведение зависи от конкретното
значение на вътрешните и външни условия. МЦ І е лечебно заведение, което извършва
и социална дейност – един от приоритетите на общинската политика.
Многопрофилна болница за активно лечение – Харманли ЕООД е регистрирана
по Търговския закон с Решение от 11.09.2000 г. по ф.д. № 237/2000 г. на Хасковския
окръжен съд седалище и адрес на управление гр. Харманли. Решението е издадено въз
основа на Заповед № РД 20-71/18.08.2000 г. на МЗ за преобразуване на лечебното
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заведение от Общинска болница гр. Харманли на МБАЛ – Харманли ЕООД. Едноличен
собственик на капитала на Дружеството е Община Харманли. МБАЛ – Харманли
обслужва гражданите на общините Харманли, Симеоновград и Маджарово – общо
35 735 души, според НЗКБ.
МБАЛ – Харманли работи на 24-часов график за спешност и приема
безотказно пациенти, чието лечение е в компетентността ѝ. Пациенти с особено тежки
здравословни проблеми се пренасочват към „Обединена районна болница” в Областния
център Хасково. В болницата има 101 легла и работят 46 лекари и 66 медицински
специалисти по здравни грижи. В сравнение с 2013 г. лекарите са с 6 повече, но
медицинските специалисти по здравни грижи са намалели с 13 души. Общо персоналът
е 173 души.
Обект на здравната политика на МБАЛ – Харманли са обществените процеси,
сили и институции, които оказват влияние и от които зависят здравето на хората на
местно ниво. Здравната политика на равнище здравно заведение е функция от здравната
политика на държавата и общината. Тя е съобразена с особеностите и развитието на
лечебното заведение, и с потребностите на населението в региона.
Стратегическите приоритети са ориентирани към покриване на съвременните
стандарти за медицинска помощ, както по отношение на материално-техническо
осигуряване, така и по отношение на професионалните и нравствени качества на
медицинските кадри.
МБАЛ – Харманли ЕООД решава много задачи като: оказване на
своевременна,

достатъчна

и

достъпна

за

гражданите

високоспециализирана

диагностична, лечебна, рехабилитационна и родилна помощ по различни направления;
разширяване спектъра на оказваните здравни услуги; преструктуриране на сградния
фонд с цел оптимизиране на дейността; обновяване на медицинската апаратура и др.

2013 г.
2019 г.

101
104

5900
5553

5867
5517

44
52
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5952
5601

27936
23915

277.0
229.9

59.0
53.8

4.69
4.30

Леталитет (%)

Среден престой на 1
лекуван болен

Оборот на леглата

Използваемост на
леглата (дни)

Проведени легло
дни

Преминали болни

Умрели

Изписани болни

Постъпили болни

Година

Легла
средногодишен брой

Таблица 84. Статистически данни за дейността на МБАЛ–Харманли ЕООД

0.74
0.90
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Източник: МБАЛ – Харманли ЕООД

В условията на пазарна икономика и съгласно изискванията на ЗЛЗ при
разработката на Програмата за развитие на лечебното заведение са заложени
мероприятия за създаване на условия за осигуряване на подобрена финансова дейност
на МБАЛ – Харманли като търговско дружество и очаквана финансова стабилизация
на лечебното заведение.
Организационната структура на лечебното заведение включва четири
функционално обособени блока:
•

Консултативно-диагностичен;

•

Отделения без легла;

•

Стационар, който включва шест отделения със 101 легла;

•

Болнична аптека.
МБАЛ – Харманли разполага с хардуерно и софтуерно осигуряване, което

позволява създаването на информационен масив за отчетност на медицинските и
икономически показатели, както и за следене на разходите по диагнози.
Източниците на финансиране на лечебното заведение са НЗОК по договор за
клинични пътеки, субсидии от собственика (общината), МЗ и дарения. В процес на
изпълнение е проект "Укрепване на първична медицинска помощ в изолирани и
изоставени трансгранични райони" финансиран безвъзмездно по Програма за
трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 за
доставка на медицинско оборудване за нуждите на МБАЛ Харманли.
ПАНАЦЕЯ МЦ ООД, гр. Харманли. Медицинският център е лечебно заведение
за специализирана извънболнична медицинска помощ с четири легла за наблюдение и
лечение до 48 часа, в което лекари с придобита специалност по профила на
заболяването, с помощта на медицински специалисти и помощен персонал, оказват
специализирана извънболнична медицинска помощ. Лечебното заведение има сключен
договор със НЗОК, както и със здравноосигурителни компании. Центърът разполага със
специализирани

кабинети,

клинична

лаборатория,

хирургичен

сектор

и

манипулационна в гр. Любимец.
Специализирани кабинети, работещи по договор с НЗОК – кардиологичен
(ехокардиография; екг-холтер; холтер за артериално налягане), неврологичен, АГ,
урологичен, хирургичен и ортопедичен. Центърът осигурява на своите пациенти платен
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прием при специалисти: вътрешни болести, кожни и венерически болести, хирург,
анестизиология и интензивно лечение.
Хирургичния сектор предоставя възможност за планови малки и АГ
интервенции.
МЦ Панацея има сключен договор с МДЛ „Цибалаб“, гр. София за
високоспециализирани лабораторни изследвания – щитовидни хормони, полови
хормони,

туморни

маркери,

микробиология,

паразитология,

диагностика

за

остеопороза, диагностика за алергии, имунохематология, наркотични вещества в
урината и др.
В ЦСМП – Хасково, филиал Харманли, работят 5 лекари, 9 медицински сестри,
8 фелдшера, 12 шофьора и 2 санитарки. Центъра разполага с 3 бр. линейки. Центъра
разполага с 4 легла.
На територията на общината работят общо:
•

14 индивидуални практики за първична медицинска помощ;

•

1 групова практика с за първична медицинска помощ с 2-ма лекари;

•

19 индивидуални практики за първична дентална помощ;

•

17 индивидуални практики за специализирана медицинска помощ;

•

1 индивидуална помощ за специализирана дентална помощ;

•

4-ма лекари гинеколози и 8 акушерки;

•

Самостоятелна медико-техническа лаборатория. Освен това има лаборатории към
МБАЛ – Харманли и двата медицински центъра.
На територията на Община Харманли работи един здравен медиатор с ромската

общност. Здравият медиатор работи в сферата на посредничество и решаване на казуси
в сферата здравните, социалните и образователните нужди. В сферата на
здравеопазването здравния медиатор работи за:
•

подпомагане на процеса на достъп до услуги за хора, нуждаещи се от здравна помощ;

•

патронаж на рискови семейства, бременни и млади майки;

•

оказване на помощ при комуникациите със Здравноосигурителната каса;

•

здравно образование и профилактика на населението;

•

проблеми на семейно планиране и репродуктивното здраве;

•

разясняване ползата от ваксинация и имунизация;
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•

подпомага дейността на РЗИ;

•

реализиране на различни кампании сред ромското население: Ваксинирай се сега!;
Осигури се!; Здравето е чистота - да изчистим квартала където живеем!; Кампания
за популяризиране на Наредба 26 за безплатни прегледи и изследвания на
здравнонеосигурените бременни жени; Изследвания с РЗИ за ХИВ/СПИН.
Структурен проблем на здравеопазването в общината е отсъствието на

медицинска помощ за долекуване. По данни на РЗИ - Хасково общо за страната дела на
лечебни заведения за долекуване е нисък, в т.ч. медицински заведения за
продължително лечение и рехабилитации след тежки заболявания.
4.2.3. Медицински лаборатории
На територията на Община Харманли функционират общо 4 лаборатории.
4.2.4. Аптечна мрежа
На територията на общината функционират пет частни аптеки, разположени в
общинския център – гр. Харманли, като нито една от тях не е денонощна. В тези аптеки
работят общо пет магистър-фармацевти. В селата от общината, където живеят 5519
души няма аптеки, които да обслужват населението.
4.2.5.

Финансиране на лекарите и лечебните заведения
Лекарите от доболничната помощ се финансират от НЗОК (според подписания

рамков договор и броя записани пациенти от домашните лекари и специалистите чрез
направленията) и пациентите чрез плащаните такси, и заплатените прегледани по
определена тарифа. МБАЛ – Харманли се финансира от НЗОК по договор за клинични
пътеки, субсидии от собственика (общината), МЗ, дарения и грантове от ЕФ. Центъра за
спешна медицинска помощ – Хасково, филиал Харманли се финансира от държавата
чрез МЗ. Частният център се финансира от таксите заплатени от пациентите си и
собствениците си, в съответствие с ТЗ.
4.2.6. Основен приоритет при подобряване качеството на здравното обслужване
Основният приоритет е насочен към подобряване на качеството на обслужване,
привличане на допълнителни медицински кадри, допълнителна специализация и
квалификация на медицинските кадри, обновяване на техниката и въвеждане на нови
информационни системи в здравеопазването. Важен приоритет е подобряването на
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мобилността на лекарите и осигуряване на редовен достъп на населението живеещо в
селата от общината до медицинско обслужване и снабдяване с лекарства.
Таблица 85. Аптечно снабдяване и капацитет
в Община Харманли през 2020 г. (по населени места)
Аптека

Населено място

Вид собственост

Кафарма 1

гр. Харманли, ул. „Ал.
Стамболийски“, № 3
Кафарма 2
гр. Харманли, ул. „В. Левски“ № 66
Гален-9
гр. Харманли, бул. България 40
Марешки
гр. Харманли, ул. „Я. Сакъзов“ № 7
К. Маринова гр. Харманли, ул. „Люле Бургас“ № 4
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Частна
персонал
МФ Др.
2
4

Общинска
персонал
МФ Др.
-

Държавна
персонал
МФ Др.
-

Работно
време
Д
ДН
8.00 21.00

1
8.00 17.00
1
9
8.00 21.00
1
2
8.30 18.00
1
8.30 19.00
Източник: Общинска администрация, 2020 г.
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Таблица 86. Структура и капацитет на здравните заведения на територията на Община Харманли
Вид здравно
заведение
I. Заведения за
извънболнична
помощ:
1. АПMП –
И/ГП
2. АСДМП –
И/ГП
3. МЦ
4. СМДЛ и
МТЛ
II. Заведения за
болнична
помощ:
1. „МБАЛХарманли”
III. Др. лечeбни
заведения
1. ЦСМП

Легла
брой

2013 г.
Персонал
Л
МСЗГ

Легла
брой

2014 г.
Персонал
Л МСЗГ

Легла
брой

2015 г.
Персонал
Л МСЗГ

Легла
брой

2016 г.
Персонал
Л МСЗГ

Легла
брой

2017 г.
Персонал
Л МСЗГ

2018 г.
Персонал
Л МСЗГ

Легла
брой

Легла
брой

2019 г.
Персонал
Л МСЗГ

-

16

13

-

16

13

-

16

13

-

16

13

-

16

13

-

15

12

-

15

12

-

22

3

-

21

2

-

21

2

-

20

2

-

20

2

-

20

2

-

20

2

-

19
1

6
5

-

20
1

6
5

-

20
1

6
5

-

21
1

6
5

-

22
1

7
6

-

21
1

7
6

-

21
1

7
6

101

40

79

101

41

77

101

42

74

101

43

70

101

43

68

104

45

64

104

46

66

6

17

-

6

17

-

6

17

-

6

17

-

6

17

-

6

17

-

5

17

-

Източник: Общинска администрация
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4.3. Социални дейности
Социалните дейности в Община Харманли са относително добре развити. Основните
доставчици на социална услуга са Общинската администрация и Дирекция „Социално
подпомагане“ (Д „СП“), териториално поделение на Агенцията за социално подпомагане към
Министерство на труда и социалната политика.
Данните предоставени от Д „СП“, гр. Харманли показват, че в периода 2010 – 2019 г.,
значително нараства броят на хората с увреждания на територията на Община Харманли – от 1450
души (2010 г.) на 2309 души (2019 г.). Увеличението е с 859 души. В същото време, населението
на общината в периода 2011 – 2019 г. се е увеличил с 306 души. Нарастване на хората с увреждания
ясно се вижда в три от четирите групи инвалидизация: „от 50% до 70.99% степен на увреждане“;
„от 71% до 89.99% степен на увреждане“ и „над 90% степен на увреждане“. Намаление има
единствено в групата „над 90% степен на увреждане с чужда помощ“.
Значителното увеличение на хората с увреждания в периода 2010 - 2019 г., налага да се
направи внимателен анализ на причините за това и активна политика на държавата и общината за
предоставяне на социални услуги на най-нуждаещите се.
Таблица 87. Хора с увреждания на територията на Община Харманли
Възраст
До 18 г.
От 19 до 65 г.
От 66 до 75 г.
От 76 до 85 г.
Над 86 г.
Общо

от 50% до 70.99%
2010 г.
2019 г.
59
58
157
537
25
221
10
108
2
19
253
943

Степен на увреждане
от 71% до 89.99%
над 90%
над 90% с чужда помощ
2010 г.
2019 г.
2010 г. 2019 г.
2010 г.
2019 г.
18
29
1
4
33
25
332
281
92
107
93
69
206
298
76
105
58
30
109
180
65
57
55
35
23
46
14
21
22
34
688
834
248
339
261
193
Източник: Д „СП“, гр. Харманли, 2020 г.

4.3. Социални дейности
4.3.1. Социални дейности, предоставяни от общината
В ОПР 2007 - 2013 г. е предвидено, че със застаряването на населението в общината все
повече ще се увеличава потребността от развитието на социални услуги и дейности. През
изминалите години Общината активно е работила в тази посока, затова днес е видна активна
социална политика, която провежда общинското ръководство.
Към 2013 г. Община Харманли предоставя две социални услуги за граждани на общината
- дом за стари хора (с капацитет 40 потребители) и домашен социален патронаж (350 потребители).
В изпълнение на предвидените мерки в ОПР 2013 – 2020 г. и възможностите за спечелване на
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грантове (съвместно европейско и национално финансиране) за предоставяне на социални услуги
на територията на общината продължават да се предоставят услугите, които са предлагани досега,
като се предлагат и нови такива:
•

социален асистент - създаване на звено за услуги в домашна среда (проект) – 142 потребители
са ползвали услугата в периода 2013 г. – 2014 г.;

•

разкриване и устойчиво функциониране на ЦНСТ – 14 потребители (деца без родители) са
получили услуга - предоставяне на жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на
деца и младежи, лишени от родителска грижа в периода от 06.2014 г. по проект, а от 01.04.2015
г. досега е делегирана държавна дейност;

•

личен асистент – по проект - 51 потребители - от 25.03.2015 до 29.02.2016 г. ;

•

услуги за социално включване – по проект - 102 потребители са ползвали услугата от
01.02.2016 г. до 01.08.2017 г.;

•

осигуряване на безплатен топъл обяд – по проект - 150 потребители, с натрупване 247 са
ползвали услугата – от 2016 до 2020 г.;

•

разкриване на Център за обществена подкрепа (капацитет 30 случая);

•

личен асистент по ЗЛП - към 31.12.2019 г. – 39 потребители са ползвали услугата;

•

личен, социален асистент и домашен помощник по ПМС № 344/21.12.2018 г. – към 31.12.2019
г. 86 потребители са ползвали услугата;

•

патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания (проект) - 65 потребители
ежемесечно са ползвали услугата от 01.10.2019 г. – до 01.10.2020 г.
В периода 2013 – 2020 г. Община Харманли е спечелила 6 социални проекта, по които са

привлечени и инвестирани в предоставяне на социални услуги милиони левове, съфинансирани от
ЕСФ на ЕС и Правителството на РБ. Благодарение на тях са създадени работещи социални
институции и обгрижени стотици възрастни хора от Община Харманли.
Домашен социален патронаж в Община Харманли функционира от 1984 г. В съответствие
с промените в ЗСП, от 2003 г. дейността е изцяло ангажимент на общината. Социалният патронаж
обслужва възрастни хора от града и селата. Помощта, която се оказва на възрастните граждани
включва приготвяне на храна и разнасянето ѝ по местоживеене, почистване на жилището,
поддържане на личната им хигиена, следене на здравното състояние на възрастните хора по
домовете, заплащане на битови сметки, закупуване на продукти и др. За осъществяване на
дейността си, Социалният патронаж разполага с кухни в гр. Харманли (обслужва и селата Бисер,
Поляново, Преславец, Надежден), и филиали в с. Черепово (обслужващ селата – Черепово,
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Българин, Рогозиново, Изворово, Овчарово и Браница) и с. Върбово (обслужващ селата Върбово,
Орешец, Смирненци, Славяново, Болярски извор, Лешниково и Иваново). Към момента всички
желаещи от Община Харманли са обхванати от Домашния социален патронаж. Домашният
социален патронаж разполага с 4 автомобила, 2 от които обслужват филиалите в с. Черепово и с.
Върбово, а другите две обслужват града и 4 от селата. Предстои подмяната на един от
автомобилите. Домашният социален патронаж разнася храна по домовете на 340 потребителите и
на 14 деца в ЦНСТ.
В гр. Харманли и всички филиали са разработени програми за добри производствени и
хигиенни практики включващи мерки за контрол на технологичните операции, поддържане
хигиенното състояние на обекта, мерки за поддържане сградите и прилежащите терени и т.н. За
борба с вредители, дезинсекция и дератизация е сключен договор и периодично се извършват
необходимите обработки на всички обекти. От 2007 г. започна поетапно въвеждане на Системата
на анализ и контрол на критичните точки (НАССР).
От м. октомври 2016 г. до м. декември 2019 г. домашният социален патронаж при община
Хармани, реализира проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Харманли” по Договор
BG05FMOP001-03.002-0010-С01. Проектът е на стойност 328 691,99 лв. и се финансира от
Оперативна програма за храни чрез Фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
2014 - 2020 г. Цел на проекта е намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез
подпомагането им с храна, с оглед преодоляване на основното материално лишение. Реализирането
на този проект е част от политика, която Община Харманли ще развива в подкрепа на хората,
живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация. В продължение на 41 месеца в
работните дни е предоставен „Топъл обяд“ на 150 души от следните целеви групи:
 лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания минимален
доход;
 неосигурени, самотно живеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи
за деца;
 самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии (за осигурителен стаж и възраст, за
инвалидност, социални и наследствени пенсии);
 лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни
обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на Закона за социално подпомагане;
 неосигурени, самотно живеещи лица с деца, подпомагани по Закона за семейни помощи за
деца.
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Таблица 88. Социални проекти на Община Харманли,
реализирани през Програмен период 2013 – 2020 г.
№ на проект

Име на проект

BG051PO0015.2.09

„Подкрепа
живот“

BG051PO0015.1.04-0070C0001

“Създаване на звено за
услуги в домашна среда“ в
Община Харманли „Помощ
в дома“

BG051PO0015.2.12-0021C0001

за

достоен

„Разкриване и устойчиво
функциониране на център
за настаняване от семеен
тип в град Харманли“

Източник на
финансиране
ОПРЧР
съфинансирана
от ЕСФ на ЕС
ОПРЧР
съфинансирана
от ЕСФ на ЕС

ОПРЧР
съфинансирана
от ЕСФ на ЕС

2014BG0505M9
OP0012.2015.001C0001

”Нови възможности
грижа”

BG05M9OP0012.002-0064C001

„Социални
услуги
за
жителите
на
Община
Харманли“

ОПРЧР
съфинансирана
от ЕСФ на ЕС

BG05M9OP0012.040-0107-С02

„Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с
увреждания в Община
Харманли“

ОПРЧР
съфинансирана
от ЕСФ на ЕС

BG05FMOP001
-3.002-0010-С05

"Осигуряване на топъл обяд
в Община Харманли"

BG05M9OP0012.019-0007 от
04.11.2019 г.

"Продължаваща подкрепа
за деинституционализация
за деца и младежи с
увреждания и техните
семейства в дневен център
"Надежда" гр. Харманли“

ОПХОМП
съфинансирана
от ЕСФ на ЕС

за

ОПРЧР
съфинансирана
от ЕСФ на ЕС

Потребители

Услуга

Период

социален асистент, личен
асистент,
домашен
помощник

2007 г. -2013 г.

142

социален асистент

2013 г. – 2014 г.

14

ЦНСТ е социална услуга
от резидентен тип –
предоставяне на жизнена
среда за пълноценното
израстване и развитие на
деца и младежи, лишени
от родителска грижа

От 06.2014 г. по
проекта;
от
01.04.2015 г. е
делегирана
държавна
дейност

„Личен асистент”

от 25.03.2015 до
29.02.2016 г.

услуги
за
включване

От 01.02.2016 г.
до 01.08.2017 г.

51 потребители чрез 47 лични,
социални
асистенти
и
домашни
помощници
102 потребители обслужвани от 90
лични, социални и
домашни
помощници
65 потребители от
10
домашни
помощници,
2
мед.
сестри,
психолог
и
шофьор

социално

Ежедневно
се
предоставят
мобилни
интегрирани,
здравносоциални услуги в дома
на нуждаещите се лица

от 01.10.2019 г.
до 01.10.2020 г.

150 потребители, с
натрупване 247

Осигуряване на безплатен
топъл обяд

2016-2020 г.

ОПРЧР

30 за постоянна
грижа
и
60
консултативни

Дневен
подкрепа
младежи

2014 г. – 2020 г.

BG05FMOP001
-3.01-19
от
06.07.2015г.
BG05FMOP001
-3.002-0010 от
01.07.2016 г.
BG05FMOP001
-5.001-0073 от
01.01.2021 г.

"Осигуряване на топъл обяд
в Община Харманли"

ОПХОМП
ФЕПНЛ

80 потребители

"Осигуряване на топъл обяд
в Община Харманли"

ОПХОМП
ФЕПНЛ

150 потребители

"Топъл обяд в условия на
пандемията от COVID-19 в
Община Харманли"

ОПХОМП
ФЕПНЛ

200 потребители

BG05M9OP0016.002-0075 от
03.04.2021 г.

„Патронажна грижа + в
Община Харманли“

ОПРЧР

65 потребители от
9 лични асистенти

център
за
на деца и

Осигуряване на топъл
обяд на най-нуждаещите
се лица
Осигуряване на топъл
обяд на най-нуждаещите
се лица
Предоставяне на топъл
обяд до дома в условия на
пандемията от COVID-19
Предоставяне
на
патронажни грижи като
интегрирани
почасови
здравни-социални услуги
в домашна среда за
лицата, които са найзастрашени от корона
ворус.

2015 г. – 2016 г.
2016 г. – 2020 г.
2014 г. – 2020 г.

2014 г. – 2020 г.

Източни: Общинска администрация, 2020 г.
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Таблица 89. Дейност на Социалния патронаж
Наименование
Брой обслужвани

2015 г.
290

2016 г.
280

2017 г.
265

2018 г.
260

2019 г.
290

2020 г.
310

487 223

482 500

482 500

500 000

510 000

530 000

26

24

24

26

26

26

Бюджет, лв.
Брой обслужващи

Източник: Общинска администрация, 2020 г.

Материално-техническата база на кухнята на Социалния патронаж в гр. Харманли е в
добро състояние. През новия програмен период 2021 – 2027 г. са необходими да се извършат
текущи ремонти и да се подмени част от материално – техническата база на кухните в с. Върбово
и с. Черепово.
Снимки 1 и 2. Социален патронаж, гр. Харманли
Източник: https://www.harmanli.bg/bg/domashen-sotsialen-patronazh/

През
инициатива
Харманли,

2007

г.

на

Община

с

решение

по
на

Общинския съвет е създаден Дом
за стари хора в гр. Харманли.
Първите

потребители

са

настанени през юни 2007 г.
Модерното социално заведение се
намира

в

изцяло

реконструираната и обновена сграда, разположена в живописен парк от 5 дка, което я прави още
по-подходяща и привлекателна за живеене и отдих. Домът за стари хора е с капацитет от 40 места,
като домуващите се настаняват в стаи с по две легла и със самостоятелен санитарен възел. На този
етап предоставяната услуга за настаняване на възрастни хора отговаря на нуждите. Първостепенна
задача на персонала е осигуряването на качествени социални услуги на домуващите. За здравето
на потребителите се грижат 5 медицински сестри, които ежедневно следят за хигиената,
качеството на храната и температурата в помещенията.
Заведението е оборудвано с перална машина и сушилня. Отоплението на сградата е с 28
климатика. Към това трябва да се добавят и шестте слънчеви колектора, които осигуряват
непрекъснато топла вода. За нуждите на дома са закупени 14 матрака и 2 многофункционални
електрически легла.
В дома освен добрите битови условия са създадени и такива за разнообразяване
ежедневието на домуващите и задоволяване на социалните им потребности. На всеки етаж има
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помещения за отдих, оборудвани с телевизор и DVD, където потребителите могат да четат книги и
вестници, да играя шах или табла. Домът разполага със собствен транспорт, с който се организират
екскурзии и разходки. Трудотерапията с домуващите се провежда в специално обособен парцел с
кладенец, където потребителите засаждат и отглеждат цветя.
Снимки 3 и 4. Дом за стари хора, гр. Харманли
Източник: https://www.harmanli.bg/bg/dom-za-stari-hora-harmanli

Проблем,

съпътстващ

работата

на

служителите в дома е грижата за заболелите
възрастни хора след приемането им в дома.
Грижите за болните след прекаран инсулт или
инфаркт трябва да бъдат специализирани и от
медицински лица, а концепцията на този тип
домове не предвижда такъв тип услуга. Този
проблем предполага в следващия програмен
период да се търсят възможности за изграждане на
Хоспис на територията на общината.
През

новият

програмен

период

е

необходимо да се извършат текущи ремонти,
ремонт на покрива, цялостно подновяване на ВиК
инсталацията, изграждане на пожароизвестителна
система и оформление на двора на дома.
Центърът за обществена подкрепа (ЦОП) е създаден с решение на Общинския съвет.
Официално е открит на 04.06.2014 г. ЦОП е разположен в изцяло обновената сграда, разположена
в живописен парк, който създава спокойствие и мотивация за работа на специалистите работещи
в него и на потребителите, които го посещават. Центърът за обществена подкрепа предлага
психологическо и социално консултиране. В него работят двама психолози, един социален
работник, един сътрудник социални дейности, управител и счетоводител. Първостепенна задача
на специалистите е осигуряване на сигурна и спокойна среда на потребителите, както и спазване
на пълна конфиденциалност по случаите. Центърът е с капацитет 30 работещи случая. От
социалните услуги на ЦОП могат да се възползват:
•

деца в риск до 18-годишна възраст и техните семейства:

175

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

 жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всяко друго нехуманно или унизително
отношение или наказание в или извън семейството му;
 за които има опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено,
интелектуално и социално развитие;
 деца с увреждания;
 необхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от училище;

Снимки 5 и 6. Центърът за обществена подкрепа, гр. Харманли
Източник: https://www.harmanli.bg/bg/tsentar-za-obshtestvena-podkrepa

•

деца от 0 до 18 години и техните
семейства,

към

които

са

насочени

дейности от първична превенция;
•

бременни

жени,

родители/законни

представители на дете в риск, за които
ОЗД/Д „СП“ е преценил, че имат нужда от
специфична подкрепа или съдействие;
•

кандидати за или вече одобрени приемни
семейства;

•

кандидати

за

или

вече

одобрени

осиновители.
Насочването към ползване на услуги
в ЦОП на целевите групи става чрез:
•

Отдел ”Закрила на детето” (ОЗД) в Дирекция „Социално подпомагане” (Д „СП”);

•

други институции и организации като: специализирани институции за деца, Местната
комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКППБМН),
Детска педагогическа стая, училища, детски градини и др.;

•

самозаявили се клиенти, които по собствена преценка са се насочили към ЦОП.
През предстоящия програмен период за нуждите на ЦОП е необходимо закупуване на

ново оборудване – компютър, мултифункционално устройство и климатици.
Център за настаняване от семеен тип на деца/младежи с увреждания (ЦНСТ) в гр.
Харманли е открит през м. януари 2014 г. Центърът е изграден по проект, финансиран от ОП
„Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. на стойност 759 513.93 лв. Изградена е едноетажна сграда
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на площ от 516 м2. Целта на проекта е да се създаде социална инфраструктура, която да замени
институционалната грижа за деца чрез предоставяне на нов тип социална услуга, чрез
деинституционализация на деца и младежи с увреждания, лишени от родителска грижа и
настанени в социални домове. Центърът е социална услуга от резидентен тип, която служи за
инструмент за професионално и хуманно предлагане на услуги. Центърът е с капацитет за
настаняване на 14 деца. В центъра работят 13 души: 1 ръководител, 1 социален работник, 1
трудотерапевт, 1 медицинска сестра, 8 детегледача и 1 хигиенист. Центърът покрива напълно
нуждите от такъв тип защитена институция в общината и към момента не е необходимо да се
изграждат допълнителни центрове.
Снимки 7, 8 и 9. Център за настаняване от семеен тип на деца/младежи с увреждания,
Харманли

Източник:https://www.harmanli.bg/bg/tsentar-za-nastanyavane-ot-semeen-tip-na-detsa/mladezhi- s-uvrezhdaniya/

През новия програмен период е необходимо да се извърши ремонт на покрива на
ЦНСТДУ и други текущи ремонтни дейности. Също така е необходимо закупуване и монтиране
на климатиците, и подмяна на обзавеждане и оборудване.
През м. юни 2020 г. е разкрита услугата Дневен център за деца и младежи с увреждания
и техните семейства „Надежда“, гр. Харманли (ДЦДМУ). Услугата е подготвена за реализация
по Проект №BG05M9OP001-2.019-0007 - „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на
децата и младежите с увреждания и техните семейства в Дневен център „Надежда“- гр.
Харманли“. Проектът е финансиран ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020,
финансирана от ЕС чрез ЕСФ, на стойност 1 171 006,33 лв. Капацитетът на ДЦДМУ е 30 места за
дневна грижа и 60 места за консултативни услуги, съгласно функционалните изисквания на
МТСП. Потребителите на услугата ще бъдат деца и младежи на възраст от 0 до 35 години
включително, с различни по вид и степен двигателни, зрителни, слухови, ментални и множествени
увреждания, както и техните семейства.
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ДЦДМУ предоставя комплекс от услуги за стимулиране развитието на децата,
осигуряване на цялостна грижа за тях през деня, задоволяване на техните образователни
потребности, двигателна и логопедична рехабилитация, организация на свободното време и др.
Предлаганата социална услуга включва следните дейности:
Снимка 10.
Източник: https://www.harmanli.bg/bg/novini/dneven-tsentar-za-podkrepa-na-detsa-s-uvrezhdaniya-i-tehnite-semeystvanadezhda-v-gr-harmanli/

• рехабилитация

на

потребителите;
• психологична интервенция
(фамилна

и

индивидуална

психотерапия);
• логопедични занимания;
• педагогическа подкрепа за
възпитание и обучение;
• свободни дейности – арттерапия, занимателни игри и
други;
• работа

с

родители

–

организиране и провеждане на
групови срещи с родители и предоставяне на консултантски услуги;
•

психо-сензорна терапия;

•

осъществяване на лични контакти и придобиване на социални умения в приятелска
обстановка, безопасна и приятна среда;

•

предоставяне на храна;

•

предоставяне на специализиран превоз.
Центърът ще даде възможност на родителите на деца и младежи в неравностойно

положение да бъдат по-пълноценни, а на децата да бъдат по-добре социално приобщени.
Дневният център е разположен в изоставена детска градина, която е напълно
ремонтирана и преустроена, и осигурява гостоприемна, адаптирана и достъпна архитектурна
среда за децата с увреждания, която е сигурна и безопасна. Пространството е оптимизирано и
добре организирано, с китно и привлекателно дворно пространство.
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За обезпечаване качественото предоставяне на социалната услуга е подбран подходящ
персонал от 21 специалисти и служители: ръководител; рехабилитатор/кинезитерапевт; логопед;
психолог; социален работник; педагог; медицинска сестра; трудотерапевт; детегледачи;
шофьор/снабдител/поддръжка и хигиенист.
В контекста на стратегическото бъдещо планиране на социалните услуги в общината и
поради задълбочаващата се икономическа криза, ще се очертават и допълнителни условия за
ситуационни анализи с практически ползи. Обобщените резултати от тези проучвания и
заключенията им ще осигурят:
•

допълнителна обосновка за избора на приоритети и стратегически направления в общинската
стратегия и план за развитие на социалните услуги в Община Харманли;

•

изчистване на профила и характеристиката на отделните рискови групи и подгрупи,
необходими за подобряване на дизайна на услугите и мерките, включени в бъдещите
общински планове, които да съответстват на актуалните специфични потребности на всяка
група;

•

детайлна информация за броя на индивидите и групите в риск, които да бъдат обхванати от
социални услуги и/или от съпътстващи мерки за социално включване, както и
разположението им в населените места на общината.
Обобщените изводи от бъдещите анализи на ситуацията и събраните конкретни данни

ще са важни за адекватното планиране на капацитета на предвижданите социални услуги и за
избора на тяхната форма - начин на осигуряване на достъп и достигане до клиентите, обслужващи
едно или няколко населени места в общината, както и за разработване на „смесени” услуги за
рискови групи - комбиниране на две или повече услуги под един „административен покрив”.
4.3.2. Социални дейности, предоставяни от държавата
4.3.2.1. Социални помощи
Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Харманли към Агенцията за социално
подпомагане провежда държавната социална политика на територията на Община Харманли.
Усилията на ДСП в една от най-бедните погранични общини е насочена към основните уязвими
групи в общината:
•

деца, които в резултат на икономическата емиграция в чужбина са оставени от родителите си
за отглеждане от своите баби и дядовци, често възрастни и болни – те са подпомагани
материално и чрез програма „Домашен помощник”;
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•

деца с увреждания отглеждани в домашна среда, деца на самотни родители, деца в многодетни
семейства и деца с проблемно поведение;

•

хората с увреждания - в тяхна помощ са специализираните програми „Домашен помощник”,
„Социален асистент” и „Подкрепа за достоен живот” чрез личен асистент, финансирани от
ЕС;

•

възрастни над 65 години с минимални доходи;

•

роми от района, притиснати от мизерията и неграмотността и преди всичко децата в риск –
обикновено родени от непълнолетни майки. По-голямата част от тях заявяват, че не могат и
не искат да гледат детето, т.к. нямат пари, дрехи, жилище и семейна подкрепа. Така децата се
оставят на специализираните държавни институция за сираци, при близки и роднини, или
приемни семейства;
По данни на Д „СП“, гр. Харманли (Писмо изх. № 2605-08-00-0482#1/ 09.03.2020 г.) на

територията на Община Харманли се предоставят следните социални услуги:
•

„Приемна грижа“ – одобрени са 4 професионални приемни семейства, в които има настанени
за отглеждане 7 деца, като едно семейство полага грижи за едно дете, а другите три семейства
– за по две деца. За децата се отпуска месечна парична помощ за задоволяване на
потребностите им от храна, дрехи, обувки според сезона и възрастта, санитарни
принадлежности и лекарства при необходимост;

•

на 12 деца в риск от отпадане от училище Д „СП“ е оказала помощ;

•

подпомогнати са 116 децата с увреждания, отглеждани в домашна среда - чл. 8д ЗСПД
(месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до
завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст);

•

семейни помощи за деца отглеждани от самотен родител - 16 деца за 2019 г., по чл. 9 ППЗСП;

•

месечни социални помощи за многодетни семейства – 75 семейства за 2019 г., по чл. 9
ППЗСП.
Лицата получаващи социални помощи през 2019 г. от ДСП са, както следва:

•

234 лица и семейства, по чл. 9 ППЗСП (месечна социална помощ);

•

46 лица, по чл. 16 ППЗСП (еднократна помощ);

•

1098 лица по Наредба № РД-07-5 от 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева
помощ за отопление;

•

2441 лица, получаващи месечна финансова подкрепа по ЗХУ.
4.3.2.2. Борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
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По данни на МКБППМН – Харманли за 2019 г. има образувани 9 дела на деца,
извършили противообществени прояви, от които 8 деца са роми. На 2 деца е наложена мярка по
чл. 13 ЗБППМН „Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ и 1 дете с
наложена мярка „Задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване
на отклоненията в поведението“. Останалите 5 деца са получили мярка предупреждение по чл.
13, ал. 1 т. 1 ЗБППМН. За коригиране на поведението на деца, извършили противообществени
прояви, работят обществените възпитатели към консултативният кабинет на МКБППМН. Една
от важните задачи на Комисията е осъществяването на системна превантивна дейност сред
малолетните и непълнолетните с цел отстраняване на причините и условията за асоциално
поведение, предоставяне на положителни модели за поведение и пряка консултативновъзпитателна работа под формата на индивидуални консултации с деца и семейства в риск.
През 2020 г. Местната комисия е получила 12 преписки за образуване и разглеждане на
възпитателни дела и налагане на възпитателни мерки съгласно ЗБППМН. Общият брой преписки
получени от РУ – Харманли е 7, от РП – Харманли – 5 преписки. През отчетната година са
разгледани 10 възпитателни дела, като едно е образувано през 2019 г. и останало за разглеждане
през 2020 г., 9 възпитателни дела са образувани и разгледани през 2020 г. и са наложени мерки
по чл. 13 ЗБППМН, а 3 възпитателни дела остават за разглеждане през 2021 г.
4.3.3. Основни приоритети в социалната дейност на Община Харманли
Основни приоритети в социалната дейност на Община Харманли през новия програмен
период са:
•

Продължаване на активната социална политика в подкрепа на уязвимите групи;

•

Продължаване на предоставянето на социални услуги и разширяване на предоставяните
социални услуги, в съответствие с държавната политика. В това отношение общината ще
насочи усилие към разширяване на дейността и подобряване на условията на работа на
Социалния патронаж и разширяване на патронажните услуги – разширяване на
териториалния обхват и услуги с доставка на стоки за първа необходимост – храни,
медикаменти и др.

•

Реализиране на идеята за създаване на „Хоспис“.
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4.4. Култура и културно-обществена дейност
4.4.1. История на Харманли
През Античният до Римският и Македонският период на територията на днешната
Община Харманли и в близки съседни области живеят тракийските племена на сапеите, самаите,
койлалети и одриси. Те са част от тракийски военноплеменни съюзи и по-късно част от
Одриското царство, създадено през 480 г. пр.н.е.
През днешната територия на общината изцяло минава трасето на античния и
средновековен път „Виа диагоналис“ – от днешна София, през Тракийската низина до Егейско
море (Византион/Константинопол/Истанбул). След османското нашествие значението на
„диагоналния” път се засилва. Днес е наречен „Източен транс балкански културен коридор”
(север - юг), определен съгласно методологията на Съвета на Европа и е утвърден за такъв в
срещата на европейските държавни глави (Варна, 2005 г.).На запад от р. Тунджа минават пътища,
които със своите разклонения на север позволяват връзка с Велико Търново, а на запад с Пловдив,
като по ниските склонове на Сакар се намирали поредица от гранични крепости осигуряващи
пътищата и селищата около тях.
През средновековието районът на днешната общината Харманли е бил граничен поради
отстъпването на България по времето на кан Тервел област Загоре, от византийския император
Юстиниан II. Според Първия хамбарлийски надпис при кан Крум са превзети и опустошени
Сердика, Девелт, Констанция, Одрин, а това означава и територии от днешната Община
Харманли. Според Втория надпис от Харманли, сарактът присъединен от Източната Римска
империя и наречен от кан Крум „моят саракт” включва областите Бероя, Дуилтроини, Анхиало,
Девелт, Созополис, Ранули и територии на Община Харманли.
По късно през Х век Източна България попада под властта на Византия. След
освобождението от византийска власт, цар Калоян от династията на Асеневци, е водил военни
действия на териториите на днешна община и град Харманли.
Харманли е сравнително ново селище – възниква в началото на XVI век, първоначално
като турско селище. В чертите на сегашен Харманли няма останки от стари селища, но в близките
му покрайнини се откриват следи от късния неолит (7-мо и 4-то хил. пр. Хр.,), тракийската и
римската епоха. Около 1510 г. е построен солиден Кервансарай, на десния бряг на Харманлийска
река (тогава Олу-дере), край пътя, свързващ Азия с Европа. Около Кервансарая се заселило
турско население, а в близост до него е построен държавен харман. Предназначението на тази
първа представителна сграда е да осигури подслон на пътници и коне, както и спокойното
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пътуване на търговски и посланически мисии. Така се поставя началото на днешния
административен център гр. Харманли. По името на построения „харман“, селището е
наименувано Харманли.
Снимка 12. Гърбавият мост в Харманли (1585 г.)
Източник: https://bg.wikipedia.org/wiki/Гърбавия_мост

През 1585 г. за улеснение на пътници,

керванджии и харманджии, по заповед на турския
везир Сиавюш паша е построен сводест мост над
реката

в

обичайния

за

епохата

арабски

стил.

Мраморният надпис на моста гласи: "Светът е един
мост, по който минава пътят на царя и бедняка."
Гърбавият мост е запазен почти непокътнат и до днес.
Снимка 14. Изворът на Белоногата
Източник: https://www.haskovo.net

По същото време е изградена и историческата
чешма на Извора на белоногата (Ак бълдър чешмеси), на
половин час път от моста. Легендата за Гергана,
обезсмъртена в поемата на Петко Р. Славейков, се
преплита с друго предание, според което край този извор
е загинал в борба с турците боляринът Вълкашин, бащата
на легендарния Крали Марко. Днес чешмата е емблема на
Харманли.
През 1833 г. ученолюбивите българи откриват
килийно

училище

в

дюкяна

на

хаджи

Лачо.

Родолюбивите граждани на Харманли през 1870 г., основават своето читалище "Братолюбие",
преименувано в "Дружба" (1899 г). И днес то е средище на духовния живот в общината, пазител
на възрожденските идеи, сцена за изява на творческите заложби на различни поколения.
Снимка 13. Храм "Св. Атанасий" (1835 г.)
Източник: https://bg.wikipedia.org/wiki/Изворът_на_Белоногата
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Друг символ на волята за оцеляване на
българската

народност

е

старата

църква

"Св.

Атанасий". Храмът и иконостасът са построени през
1835 г. със средства и дарения на родолюбивото
българско население от града и близките села.
Град Харманли е освободен от османско
владичество на 18.01.1878 г. от предния отряд на ген.
Гурко след кратък, но ожесточен бой с местните
войскови части. До 1885 г. градът е в рамките на Източна Румелия, а до 1913 г. е последният
граничен град на Царство България. След Освобождението се създават занаятчийски, обущарски,
коларо-железарски и други работилници, както и акционерни дружества за изкупуване на тютюн.
Поставят се основите на типичния за малките градчета живот – държавни и обществени
институции, банки, предприятия (предимно на леката промишленост – тютюнообработка,
обработка на текстилни влакна, керамична фабрика от 30-те години на ХХ век, маслодобивна
фабрика и др.). През 1908 – 1909 учебна година е открит първият гимназиален клас в местното
училище, по-късно превърнало се в Педагогическо училище. Откриват се начални и основни
училища – НУ „Алеко Константинов“ (1910 г.) и ОУ „Иван Вазов“. Създават се и войскови части
– 6-ти конен полк и 9-та пехотна дружина.
В годините след Балканските войни в Харманли масово се заселват бежанци от
Беломорска (Източна) и Западна Тракия, Македония, Албания и Мала Азия. В същото време,
представители на турския етнос се изселват в пределите на Османската империя.
До 9 септември 1944 г. градът остава с преимуществено аграрен облик. След 9 септември
1944 г. в града са построени предприятия, част от които вече не съществуват: керамичен завод,
завод за ел. двигатели, мебелен завод, текстилна фабрика за платове от изкуствени влакна, завод
за релета, хлебозавод, комбинат за битови услуги и др. Изгражда се аграрно-промишлен комплекс
с кравеферма и свинеферма. Открит е техникум по текстил и техникум по електропромишленост.
Закрит е аграрният техникум със специалности „полевъдство“ и „лозаро-винарство“.
През последните години са създадени редица фирми в областта на търговията, услугите
(автокъщи, сервизи, ателиета и др.), леката промишленост (шивашки цехове), хранителновкусовата промишленост и строителството. Активно се развива жилищното строителство,
изгражда се модерна обществена инфраструктура (пътища и сгради).
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4.4.2. Нематериално културно наследство
Съгласно Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство, НмКН се
проявява по-специално в следните области:
• устни традиции и форми на изразяване, в това число и езикът в качеството му на носител на
нематериалното културно наследство;
• художествено-изпълнителско изкуство;
• социални обичаи, обреди и празненства;
• знания и обичаи, отнасящи се до природата и вселената;
• знания и умения, свързани с традиционните занаяти.
Под „опазване“ на нематериално културно наследство се разбира прилагането на
целенасочени мерки и усилия за осигуряване на жизнена трайност на нематериалното културно
наследство, включително неговата идентификация, документиране, изследване, съхраняване,
развитие, експлоатация, популяризиране и предаване, предимно чрез формалното и
неформалното образование, а така също и възраждане на различните аспекти на това наследство.
На територията на Община Харманли функционират няколко институции, които имат
важна роля за културния и духовния живот в общината. Това са Историческият музей,
Културният център, дванадесет читалища, пръснати из цялата община и читалищната библиотека
към НЧ ”Дружба-1870”, която изпълнява функциите на градска библиотека в Харманли.
Снимка 15. Народно читалище „Дружба 1870 г.“, гр. Харманли
Източник: https://chitalishte-drujba1870.alle.bg/

4.4.2.1. Дейност на народните читалища
Читалището

е

уникална

българска

обществена институция, която има важна роля за
съхраняване на българската национална традиция
и народна култура. На територията на Община
Харманли има 15 читалища. От тях едно е
създадено през 70-те години на ХIХ в., седем в началото на ХХ в. и четири през ХХI в.
Почти всички читалища в Община Харманли разполагат със собствена сграда или
предоставена от общината. Повечето от сградите на читалищата имат нужда от сериозен ремонт.
Видно от събраната информация е, че през годините читалищата развиват постоянна дейност.
Въпреки намаляването на населението в селата от общината, в повечето читалища са се
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увеличили читалищните членове. Две-трети от читалищата разполагат с библиотека и имат
постоянни читатели. Четири от читалищата разполагат с компютърни зали. През 2013 г. на
територията на общината е имало 29 читалищни самодейни състави и клубове с повече от 600
самодейци. През 2019 г. към читалищата има 61 самодейни състава и клубове с над 800 самодейци
(участници):
• самодейни групи за автентичен фолклор (песни и танци), индивидуални изпълнители и група
за автентични обичаи и предания – 26 групи с 315 участника;
• музикална школа и народен оркестър – с 21 изпълнители на музикални инструменти;
• детски вокални и танцови групи, и мажоретен състав – 4 с 57 изпълнители;
• модерни танци и балет – 6 (100 танцьора/балетисти);
• театрална група – 2 (20 актьора);
• спортни клубове – 2 с 28 спортисти;
• други – математика, български и ИТ; шах; изобразителни изкуства и фото клуб; роден край и
туристически клуб; клубове на пчеларя, животновъда и земеделеца и др.
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Таблица 90. Читалища на територията на Община Харманли
Читалище

Населено място

Сграден фонд
брой
1

Членове
(брой)
2013 г. 2019 г.
51
114

Читатели
(брой)
2013 г. 2019 г.
149
167

Библиотечен
фонд (тома)
2013 г.
2019 г.
6214
6432

Състави, клубове и
брой участници
2013 г.
2019 г.
2/
1 гр. / 18
1 клуб/30
1/15
1 гр./15
6 клуба/10
1
3
1/12 д.
1/8 д.
1 кл./25 д.
2 кл./50 д.

Компютърна
зала
(Да/Не)
Да/ 3 бр.

WEB

да

-

да

-

НЧ „Пробуда – 2009 г.“

с. Бисер

НЧ „Слънце-1928 г.“

с. Богомил
с. Болярски извор
с. Браница

1

48

54

-

56

-

3073

НЧ „В. Левски – 1928 г.“
НЧ „Изгрев – 2008 г.“
НЧ „Архимандрит
Доситей - 1908“
НЧ „Хр. Ботев – 1928 г.“
НЧ „Искра – 2018г“
Новоучредено (2019 г.)
НЧ „Възраждане-1929“
Новоучредено (2019 г.)
НЧ „Светлина – 1914 г.“
НЧ "Светлина - 2010 г"
НЧ “Хр. Смирненски2009“
НЧ ”Развитие-1903”

с. Българин
с. Върбово
с. Доситеево

1
1
1

41
30
38

52
50
60

55
40
30

32
55
95

4900
2140
68

5150
2304
5585

с. Дрипчево
с. Иваново
с. Изворово

1
1

51
-

74
54

140
-

310
-

5219
-

7500
-

-

2/20 д.
1/10

да
-

-

1
(помещение)
1 (стая)
1
-

-

51

-

-

-

-

-

1/10

-

-

50
58
48

55
64
63

0
-

22
-

-

250
-

1/12 д.
2
-

1/10 д.
3/22
1/10

Да/2 бр.
-

-

НЧ „Дружба – 1870“

с. Смирненци
гр. Харманли

НЧ „Харманли – 2001“
НЧ „Светлина – 1929 г.“
-

гр. Харманли
с. Черепово
с. Черна могила
с. Шишманово

с. Коларово
с. Лешниково
с. Надежден
с. Овчарово
с. Орешец
с. Остър камък
с. Поляново
с. Преславец
с. Рогозиново
с. Славяново

-

1 стая в
кметството
2

60

55

300

480

5400

5670

1/8 д.

1/7 д.

-

-

160

155

523

1848

71321

54809

13/310 д.

23/350 д.

-

1
1 (стая)
-

160
-

153
58
-

-

-

-

-

7/150 д.
-

13/253 д.
2/20 д.
-

-

https://chitalishtedrujba1870.alle.bg/-
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Повечето от читалищата, особено селските, се нуждаят от сериозни ремонти на
сградите, обзавеждане и техника, за да изпълняват функциите си. С оглед
народополезната им дейност, общината през новия период трябва да се ангажира с поголяма подкрепа за тяхната дейност и съдействие при кандидатстване по проекти. С цел
подкрепа на дейността на читалищата би било добре да се обсъди възможността, за
създаване на общ сайт на тези културни институции в Община Харманли, който би могло
да се управлява от читалището с най-активна дейност – НЧ „Дружба 1870 г.“
Специално внимание трябва да се обърне върху създаването на интернет клубове
към читалищата и тяхната дейност. Добре e да се организират курсове по информационни
технологии, както за деца и младежи, така и за възрастни, които могат да поддържат
контакт със свои близки, с които са разделени и се намират на голямо разстояние или да
ги използват за усъвършенстване на професионалните си умения и разширяване на
професионалната си квалификация. Също така, трябва да се обърне внимание на
снабдяване на читалищните библиотеки с нови книги, както и възможността за обмен на
книги между читалищата, доставка на книги от други читалища от общината по
предварителна заявка (за целта е необходим електронен каталог на книгите), с цел подобро и качествено обслужване на читателите от общината.
Народно читалище „Дружба 1870 г.“, гр. Харманли е най-старото и найголямото читалище на територията на Община Харманли. Читалището е ориентирано към
работата с деца, ученици и младежи, и има за цел тяхното духовно и естетическо
изграждане, чрез овладяване на различни умения и запознаване с изкуството и културата.
Читалището предлага групови и индивидуални занимания по различни стилове пеене и
танци и по традиционни и съвременни музикални инструменти, английски език и др. През
2013 г. към читалището има 13 състава и школи, а през 2019 г. – 23. Читалището има
читалищна библиотека, която разполага с две зали, три хранилища с 55 хил. тома научна
и художествена литература, и над 6 хил. читателя годишно. През 2019 г. читалището има
771 членове и обслужва население от около 24 000 души.
Читалището е организатор на Международния хоров фестивал „Хармония“. Хор
„Славей“ участва в различни национални и международни фестивали. През 2019 г. е
участвал във фестивали в Черна гора и Сърбия. През 2019 г. Фолклорен клуб “Загрей” е
участвал във фестивали в Турция, Черна Гора и България. Детска вокална група
”Щастливци” има записани 13 нови видеоклипа в музикална телевизия „Фолклор ТВ”.
Студиото за модерен балет “Ритъм” през 2019 г. също взе участие в редица фестивали.
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Клубът по шах участва в различни турнири. При своите участия самодейците на
читалището са спечелили много награди и призови места.
НЧ „Харманли – 2001“, гр. Харманли е създадено през 2001 г. Независимо от това
към читалището има редица самодейни групи, клубове и школи. Вокална група
“Сладурани“ през миналата година активно участват в проявите на общината, читалището
и различни фестивали из цялата страна и получи редица отличия. Вокален дует Десислава
и Теодора е номиниран от Фондация “Димитър Бербатов“ за „Успелите деца на България“.
Театрално студио “Бърборино“ през миналата година подготви две пиеси „Меко казано”
и „Трите прасенца”, които представя пред ученици от общината. В клубовете
“Изобразително изкуство“, “Скулптура“ и “Приложни изкуства“ също се развива активна
дейност, насочена към децата. Фото клубът „Портрети от Харманли” заснема всички
събития на читалището, поддържа страницата във фейсбук и работи по читалищния
проект „Читалищен пъзел“, като снимат и интервюират местни личности, и водят рубрики
за всяка личност.
НЧ „Пробуда – 2009 г.“, с. Бисер възобнови отбелязването на Бабин ден с обичая
„подливане“ на бабата акушерка. Традиционно се честват обичайните и международни
празници. Самодейната ГАФ „Герганин извор“ взима участие в различни фолклорни
фестивали, народни събори, местни тържества и др.
НЧ ,,Светлина-1914" с. Орешец се свързва с активна певческа и театрална
дейност. Обичаи запазени и до днес са „Седенките" и „Зимна попрелка" (работа с плетива
и прелци, предене на вълна и памук) и лятна седенка - оказване помощ на стопани за
прибиране на реколта, най-вече царевица и жито (,,меджия") и др. Към читалището има
ГАФ (Женска певческа група), която е носител на редица награди от участия във
фолклорни фестивали в страната и чужбина.
НЧ „Светлина – 1929 г.“ с. Черепово развива артистична и просветна дейност в
различни области. На 10 март се отбелязана годишнината от създаването на Читалището
с фолклорна програма представена от читалищните самодейци и гостуващи състави. Към
читалището има два самодейни колектива (с 23 самодейци) - ГАФ песни и обичаи, и ТС
„На мегдана“. Самодейците имат редица изяви и много награди от различни ФФ.
НЧ “Хр. Смирненски-2009“ с. Рогозиново ежегодно традиционно отбелязва през
ранна пролет (началото на активния сезон на полето) „Деня на механизатора“, който е
познат още от преди създаването на ТКЗС. Целта е всеки да покаже с каква нова техника
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се е сдобил. Традицията за посрещане на Първа пролет в с. Рогозиново е позната още в
края на XIX век, когато хората посещавали м. "Светото/Мушалката", където в скалните
образувания се образувало кладенче, в което по това време се събирала вода. Според
местните вярвания това било на берекет. Наблизо била т.нар. Мушалка – проход под
скалите, който всяка година имал различна форма и местните вярвали, че ако успеят да се
промушат между скалите ще се пречистят от грехове и ще бъдат здрави през следващата
година. Вярвало се още, че ако си грешен скалите няма да те допуснат да преминеш или
ще се срутят. Традиционно през есента се провежда панаир. Към читалището има
самодейна група за плетива и шевици. Групата участва в различни фестивали и празници
на територията на общината.
НЧ „Архимандрит Доситей - 1908“ с. Доситеево, ежегодно организира
традиционни празнични чествания и Фолклорен фестивал на сусама (м. юли) и Фестивала
„Песни край Марица” (м. октомври). Към читалището има ГАФ "Доситеевски напеви",
който взима участие в различни фолклорни фестивали, на които са получавали отличия.
НЧ „В. Левски – 1928“, с. Българин организира чествания на основните
традиционни празници. Към читалището има ГАФ (женска група), група за автентични
обичаи и предания, детски танцов състав и индивидуални изпълнители, които активно
участват в различни фестивали и събори.
НЧ „Изгрев – 2008 г.“, Върбово е в основата на поддържане на местните
традиции и съхраняване на празници. Към читалището има самодейна ГАФ Група
„Горски славей“, която през 2019 г. взе участие в различни фестивали.
НЧ „Хр. Ботев – 1928 г.“, с. Иваново работи за съхраняване на традиционната
местна култура. Към читалището има два самодейни колектива – ГАФ “Тракийка“ и ТС
“Ивановци“, които са лауреати от различни фестивали за народно творчество. През 2019
г. самодейците на читалището са взели участие в национални и чуждестранни фестивали.
Към НЧ "Светлина - 2010 г.", с. Поляново има три самодейни колектива – ГАФ
(женска група), клуб за народни танци и детски ТС. Самодейците са взели участие в
различни инициативи през 2019 г. в страната.
НЧ „Слънце-1928 година“ с. Браница организира ежегодно различни празници.
Провеждат се и събирания по тъжни поводи. Към читалището има самодейна Група за
автентични песни, танци и обичаи (ГАПТО), индивидуални изпълнители и различни
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клубове. Самодейците активно участват в различни фолклорни събори, където са
получили множество награди за самобитния си талант..
НЧ „Искра – 2018 г.“ с. Изворово е новоучредено (25.04.2019). Към него има
създадена самодейна група – ГАФ. За краткото си съществуване самодейната група е
взела участие в редица фестивали, на които е спечелила и различни медали и отличия.
НЧ „Възраждане-2019“, с . Лешниково също е новоучредено (10.10.2019). Към
него е създадена самодейна група за автентичен фолклор, която в момента репетира и се
подготвя за бъдещи участия.
Заедно с училищата, читалищата са в основата на социализацията на
подрастващото поколение, предаване на любовта към българския фолклор и развитието
на разнообразните таланти на децата и младежите, и формирането на местна идентичност.
В същото време, твърде малко читалища разполагат с компютърни зали, само едно
читалище има уеб страници, две имат фейсбук страница. Повечето читалища разполагат
с малко съвременни книги. Читалищата също така имат нужда от носии за самодейците,
реквизит и средства за пътуване за участие в различни изяви.
Две от читалищата са работили по проекти. НЧ „Харманли-2001” гр. Харманли
са били партньори на Сдружение „Бизнесът за Харманли” при реализиране на проект
„Читалищен пъзел – FRESH BE’at Harmanli”, реализиран в периода м. април 2018 – м.
декември 2019 г.
НЧ „Архимандрит Доситей - 1908“ с. Доситеево, през 2017 г. е спечелилo два
проекта:
•

PROtect, в партньорство с организации от Румъния, Белгия и Полша, на стойност 12
245 евро;

•

Проект за организацията на „Фестивал на сусама“. Финансираща институция е
Фондация „Пловдив 2019“. Цел на проекта е създаване и организиране „Фестивал на
сусама“. Проектът е на стойност 4000 лв.
4.4.2.2. Културен център и Библиотека Харманли
Културен център и Библиотека Харманли (КЦБХ) е създаден през 2010 г. КЦБХ

разполага с модерна и многофункционална сграда, разположена в градската градина.
Центърът разполага с конферентни зали със 80/100 и 40 места, функционална изложбена
зала и действаща ритуална зала, модерна библиотека, кафене и служебни помещения. В
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изложбената зала се разполагат постоянни и временни изложби на изтъкнати и местни
художници, експозиции и изложбени базари. При необходимост ритуалната зала се
адаптира като художествена. Залите предоставят отлични условия за разнообразна
културна дейност като камерни концерти, изложби, спектакли, театри. Освен това, те се
използват и за провеждане на обучения, семинари, дискусии, конференции и др. под.
Центърът разполага и със съвременно оборудвана библиотека, работеща по
Програма “Глобални библиотеки“. Предлагат се копирни и компютърни услуги. В
сградата има обособен информационен офис с рекламни материали, брошури, книги,
дискове, снимков материал и презентации за града и емблематичните кътчета в него, както
и информация за изявени общественици, поети, писатели, артисти, художници родом от
града. Сградата разполага и с кафе-аперитив и подходящо оборудване за кетъринг
обслужване.
Снимка 16. Културен център и Библиотека, гр. Харманли

Източник: https://www.harmanli.bg/bg/uchrezhdeniya/kulturen-tsentar-i-biblioteka/

4.4.2.3. Исторически музей, гр. Харманли
През 1964 г. към НЧ ”Дружба-1870” е създадена музейна сбирка, първоначално
разположена в две помещения в двора на църквата „Св. Атанасий“. Музейната сбирка е
открита на 18 януари 1968 г., по случай 90-годишнината от освобождението на града от
османска власт. През 1993 г. тя е преместена в сградата на Старата поща, която е общинска
собственост.
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Общинският историческият музей в гр. Харманли е създаден през 2000 г. с
Решение № 327 на Общински съвет – Харманли (Протокол № 15/27.10.2000 г.) и
регистриран в регистъра на МКРБ. Той е разположен на около 800 м2 експозиционна
площ, разпределена на два етажа и разполага с 10 експозиционни зали, фондохранилища,
библиотека и административна част. Музейната библиотека разполага с 1500 тома
литература. Музеят има три отдела – „Археология“, „Етнография“ и „Нова и Най-нова
история“, с почти изцяло дигитализирани фондове. В тях се съхраняват близо 20 хил.
музейни единици – 13 626 единици ОФ, 6503 единици НСМФ, и 46 единици ОбмФ. В
момента в музея са разположени 6 временни експозиции.
Пространството
пред музея е оформено
като

открита

(ротонда)

с

сцена

места

за

сядане, а в двора зад
музея

предстои

оформянето

на

лапидариум. През 2013 г.
музеят е посетен от 1842
български туристи, а през
2019 г. е бил в ремонт.
Снимка 17. Исторически музей Харманли
Източник: Общинска администрация

Колективът на историческият музей активно организира и се включва в различни
културни мероприятия провеждани в Община Харманли.
Таблица 91. Дейности на Историческия музей в гр. Харманли
Година
2017

2018

Дейност/Събитие
- Европейска нощ на музеите - ателиета, забавни игри, интерактивни и образователни
дейности;
- Опознавателен тур „АЗ ❤ ХАРМАНЛИ“ - представяне по увлекателен начин на историята
и забележителностите на града.
- Европейска нощ на музеите - ателиета, забавни игри, интерактивни и образователни
дейности;
- Европейска нощ на учените - ателиета, забавни игри, интерактивни и образователни
дейности;
- Опознавателен тур „АЗ ❤ ХАРМАНЛИ“ - представяне по увлекателен начин на историята
и забележителностите на града;
- Фестивал „НА ХАРМАНА“ – отделна шатра с ателиета.
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2019

- Европейска нощ на музеите - ателиета, забавни игри, интерактивни и образователни
дейности;
- Опознавателен тур „АЗ ❤ ХАРМАНЛИ“ - представяне по увлекателен начин на историята
и забележителностите на града;
- Фестивал „НА ХАРМАНА“ – отделна шатра с ателиета;
- Седмица на четеното в ДГ „Пролет“.
Източник: Исторически музей - Харманли

Създадена е и модерна Ритуална зала
в гр. Харманли за сключване на бракове.
Залата е разположена в Културния център. В
залата младите хора от Харманли могат да
сключат граждански брак, като се предлагат и
изнесени ритуали.
Снимка 11. Ритуална зала
Източник: https://www.harmanli.bg/bg/kulturentsentar-i-biblioteka/ritualna-zala/
4.4.2.4. Културен календар и фестивали
В Община Харманли се организират различни празнични събития - Фолкфест
„Тракийска шевица” (Лазаровден), Ден на Харманли (2 май), Ден на българската просвета
и култура и на славянската писменост (24 май), Международен ден на детето (1 юни), Ден
на Ботев и на загиналите за свободата на България (2 юни), Международен хоров фестивал
„Хармония“ (6-7 юни), Съединението на България (6 септември), Ден на Независимостта
на България (22 септември), Карабаа” – традиционен есенен панаир (народни борби; 5-9
октомври), Ден на българската община (кмет за един ден; 12 октомври), Ден на Народните
будители (1 ноември), Ден на християнското семейство (21 ноември), Международен ден
на хората с увреждания (3 декември), Коледна сръчкомания (м. декември) и др.
Фестивалът "На хармана" е свързан с историята за създаването на града и
традициите на местните жители. Един от акцентите в него е артистичната възстановка на
обичаите около вършитбата.
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Снимки 20 и 21. Фолклорен фестивал „На Хармана“

Източник: Общинска администрация

Любителите на българското вино могат да вземат участие в Екстремния винен
тур „Южен Сакар 4х4“ - организирано посещение за един ден на 4 семейни изби в Южен
Сакар. Гостите може да опитат различни ястия, приготвени по тайните рецепти и да се
запознаят с традициите на района - таркалачета, катми и интересни ястия от месо,
изключителни за всяко село от Община Харманли. Производители от общината и
околните села с гордост излагат продукцията си – бутиково вино от малките местни
винарни, шафран, млечни продукти, плодове, тахан и пчелен мед, хляб, сусам и
специфични за района гозби – над 45 щанда. Освен да се запознаят с местните обичаи
около вършитбата и кулинарната традиция, гостите на фестивала могат да посетят кът от
традиционен дом и да се насладят на песни и танци от региона. Фестивалът се провежда
ежегодно от 2017 г. Съпътстван е и с допълнителна атракционна програма - Представяне
на древните достояния на българите от прабългарската школа за оцеляване „БАГА-ТУР“,
танци на дервиши, среща на родове от Тракия и др.
Ежегодно на Лазаровден в гр. Харманли се провежда традиционния Фолклорен
фестивал „Тракийска шевица”. Изпълнителите имат възможност да се представят в три
категории: певчески групи, индивидуални изпълнители и танцово изкуство. Съпътстваща
проява е Великденският базар, на който се продават лакомства и великденски украшения,
направени от децата на града - общинските детски градини и социалните центрове.
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Снимки 22 и 23. Фолклорен фестивал „Тракийска шевица”

Източник: Общинска администрация

Фолклорен фестивал „На Сусама“, с. Доситеево е с конкурсен характер. В него
участват фолклорните състави и изпълнители от цялата страна. Организаторите
награждават с медали, плакети и грамоти най-добрите изпълнители на народни песни,
индивидуални изпълнители, народни обичаи, танцови групи и ансамбли. Посетителите
имат възможност да видят как се засява и преработва сусам и да опитат приготвени на
място сусамени кулинарни изделия, традиционни ястия и да се запознаят с изделия на
традиционни занаяти. През лятото на 2020 г. предстои да се проведе V Национален
фолклорен фестивал “НА СУСАМА”.
Всяка година Харманли е домакин на Международния хоров фестивал
„Хармония”. Хорови колективи от различни държави – Полша, Италия, Испания, Русия,
Франция, Ирландия, Англия, Финландия, Израел, Турция, Гърция, Румъния, България,
карат всички жители и гости на града да се потопят в магията на хоровото изкуство.
Събитието се организира от Община Харманли, Народно читалище „Дружба-1870“ и
Сдружение „Славей 1896.
Снимки 24 и 25. Международния хоров фестивал „Хармония”

Източник: Общинска администрация
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През м. октомври в гр. Харманли предстои да се проведе XXXIV бард фест
„Поетични струни“. Известни и начинаещи поети с китари от цялата страна посещават
града на Белоногата и изпълняват своите стихове.
В Харманли традиционно се провеждат Национални литературни празници
„Изворът на Белоногата“. Литературното четене на поети от цялата страна се съпътства
от спектакъла „Изворът на Белоногата“. Връчва се престижното отличие за цялостно
поетично творчество и принос в българската литература. През есента на 2020 г.
литературните празници ще се проведат за XXII път.
Кризата с пандемията COVID 19 доведе до промяна на Културния календар на
общината и отмяната на събитията за по-добри дни.
4.4.3. Материално културно наследство
Територия на Община Харманли не е достатъчно добре проучена. В края на 80те г. на ХХ в. по силата на държавно решение за развитие на полупланинските и гранични
райони Странджа – Сакар стартират по интензивни исторически и археологически
проучвания с ограничена работа на терен. Проучванията определят терени за бъдещи
археологически проучвания свързани с Древността. Такива терени са набелязани в
северозападната част на общината – полите на планина Сакар, съставна зона на транс
континенталния културен коридор „Виа диагоналис” (района по трасето на р. Марица), и
същевременно попадащ в пулсацията на „Източен транс балкански културен коридор”
(север - юг), определен съгласно методологията на Съвета на Европа и утвърден за такъв
на срещата на европейските държавни глави (Варна, 2005 г.), обхващащ зоната на
„Странджа - Сакар” и южните брегове на Черно Море.
В района са разкрити и датирани останки от пред-тракийски и тракийски
племена, които активно са участвали в стопанския живот на „Тракия - Понтика”
(племенни общности от ІІ хил. преди н.е.). Според някои траколози зоната между Сакар
планина и Източни Родопи от най-дълбока древност е била вход към централните и
северните части на Балканския полуостров, с което се обясняват откритите следи от живот
в района, датирани от VІІ - VІ хил. пр. н. е.
Към късния неолит и ранния халколит (началото на каменно-медната епоха) е
датирано проученото през 2004 г. праисторическо селище, намиращо се на 3 км. северно
от гр. Харманли.
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От времето на късна бронзова и ранна желязна епоха е селище, намирало се в
близост до днешния град, в м „Чортлене“. За съществувалото в района на центъра на града
антично селище от предримската епоха, се съди по намерени при строителни работи
културни артефакти (украса от римска колесница и керамика).
Културно-историческото наследство на територията на Община Харманли се
проследява по археологически път от неолита, бронзовата и желязната, до античната
епоха и се увеличава след нови проучвания на специалисти от Националния
археологически институт с музей при БАН, проведени в периода 2013 – 2019 г.: Обект от
ранна бронзова и ранножелязна епоха при с. Бисер; Ямен комплекс от късната желязна,
римска и средновековна епоха и селище от бронзовата епоха в м Бадема, с. Изворово;
археологически разкопки на обект Могила № 1 и археологически разкопки на тракийски
култов комплекс „Семерчето”, с. Доситеево; археологически разкопки на късноенеолитно
селище при Харманли; обект от ранната желязна епоха край с. Преславец; спасително
археологическо проучване на обект с негативни структури от ІІ - І хил. пр. Хр. при гр.
Харманли (Обект № 7 по трасето на АМ Марица, км. 69+950).
4.4.3.1. Недвижими културни ценности
Недвижимите културни ценности са трайно закрепени към земята, включително
под водата, както и прилежащата им среда. Класификацията на недвижимите културни
ценности се извършва въз основа на:
•

принадлежността им към определен исторически период – праисторически, антични,
средновековни, възрожденски, от ново и най-ново време;

•

научната и културната област, към която се отнасят: археологически, исторически,
архитектурно-строителни, художествени, урбанистични, културен ландшафт, парково
и градинско изкуство, етнографски, културен маршрут;

•

пространствената им структура и териториален обхват: единични и групови
(ансамбъл, комплекс, историческо селище, историческа зона, археологически
резерват);

•

степен на застрашеност: културни ценности в риск и застрашени културни ценности.
Според културната и научната стойност и обществената значимост недвижимите

културни ценности се включват в следните категории:
•

световно значение – вписани са в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО;
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•

национално значение – археологическите резервати, както и други културни ценности
с изключителна стойност за културата и историята на страната;

•

местно значение – свързани са с културата и историята на населени места, общини или
области;

•

ансамблово значение – поддържат пространствената характеристика и архитектурната
типология на груповата ценност, към която принадлежат;

•

за сведение – самостоятелни обекти с ниска индивидуална стойност – носители са на
информация за научната и културната област, към която се отнасят.
Таблица 92. Недвижими културни ценности (по вид)
на територията на Община Харманли
Вид НДКЦ
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен, художествен
Архитектурно-строителен и исторически
Архитектурно-художествен
Археологически
Исторически
Художествен
Етнографски
Възпоменателен знак
Общо

Брой
55
5
2
1
47
19
8
1
3
141
Източник: НАИМ при БАН и НИНКН,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

На територията на Община Харманли има сравнително богато наследство от
недвижими културни ценности. Според актуалния списък на НАИМ при БАН и НИНКН
на територията на Община Харманли има 141 недвижими културни ценности, предимно
архитектурно-строителни (55 бр.), археологически (47) и исторически (19).
След 1992 г. НАИМ при БАН е оператор и отговорен за поддържане (и
попълване) на АИС-АКБ, в която са отразени археологическите обекти с информация за
индивидуализиране и локализирането им в пространството. По поръчка на ръководството
на Община Харманли НАИМ при БАН е изготвил „дигитален опорен план” на НКЦ в
землищата на населените места от общината. Предстои да се разработи кадастрална карта
с НКЦ на територията на общината с ГИС данни.
Култово-религиозните обекти в общината са представени от тринадесет
православни храма, включително и теке до с. Богомил (строено през XV век), превърнато
след Освобождението в православен храм. През 1959 г. на текето е върнато старото
предназначение.
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Ареалите на град Харманли и селата Изворово-Черепово, Овчарово-БогомилКоларово, Върбово-Орешец, Доситеево и Поляново представляват локация, наситена с
археологически обекти, което представлява интерес за културно-познавателния туризъм.
Отделни обекти на НКЦ с национално значение са разположени в с. Бисер – останки на
средновековна крепост и некропол, и в с. Орешец – „Глухите Камъни” (тракийски култов
комплекс).
Снимки 30 и 31.
Скален култов тракийски комплекс „Глухите камъни“
Източник: https://www.google.com/search?sxsrf

Скалният култов тракийски комплекс
„Глухите камъни“ е природна забележителност,
която се намира на няколко километра от с.
Малко Градище (община Любимец) в Родопите и
граничи с Община Харманли (с. Орешец).
Глухите камъни е един от най-големите скалнокултови комплекси в Източните Родопи. Счита
се, че е възникнал през ранножелязната епоха
(VІІІ - VІ в. пр. Хр.), като е функционирал през
Античността и Средновековието. Трапецовидните
ниши, зооморфните и антропоморфните скални
профили подсказват, че комплексът е възникнал
по-рано между IV и края на II хил. пр. Хр., когато
в Южна Тракия започват да се оформят първите
балкански народности, сред които и траките.
Комплексът се състои от 200 трапецовидни ниши, които са издълбани върху монолитен
скален блок, изсечени в скалата две гробници и стълба водеща към водохранилище и
тракийско селище, съществувало южно от скалата.
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Карта 12. Скален култов тракийски
комплекс „Глухите камъни“,
община Любимец
Източник:
https://visit.bg/patevoditel/arheologicheskiistoricheski/gluhite-kamani-27/

Глухите

камъни

са

посетени и споменати от братята
Карел и Херман Шкорпил. В края
на

1970-те

години

тук

са

извършени и теренни проучвания
от екип на археолога Иван Венедиков. Известността си получават едва след 1975 г., когато
са описани от експедиция на проф. Александър Фол. През 2008 г. започват същински
теренни проучвания. Светилището вероятно е част от цял комплекс, свързан с населено
място южно от него в посока към река Арда. Предполага се, че в нишите е полаган прахът
на умрели знатни траки от района. В основата на скалата са открити основите на църква
от V – VI век, вероятно изградена върху основите на старо езическо светилище. Южно от
скалите са открити основите на различни сгради, които вероятно са имали представителен
вид, както и останки от крепостна стена.
Въпреки, че на територията на общината няма данни да са залавяни иманяри,
личи, че има нарушени културни пластове в археологическите обекти. С изграждането на
магистрала „Марица“ и увеличаване на пътникопотока се очаква повишаване на интереса
към миналото на района и културно-историческото наследство. Ето защо експонирането
и социализацията на археологическите обекти след тяхното проучване, реставрация и
консервация, може да допринесе за развитие на културно-познавателния и рекреационен
туризъм, в екологично чиста околна природна среда.
За разкриване и експониране на археологическите и исторически обекти в
землищата на населените места, в ОУПО Харманли се предвижда разработването на
интердисциплинарна Програма която следва да включва:
•

Планове за задълбочени научни проучвания на откритите археологически обекти с
времеви график;

•

Изготвяне на „Устройствена схема на защитени територии” по реда на чл. 78. т. 1-3 от
ЗКН, в съответствие с реда определен по ЗУТ;
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•

Изработване на кадастрална карта на Община Харманли;

•

Изработка на ГИС за локализация на обектите и определяне на защитените им зони по
реда на ЗКН;

•

Изготвяне на Доклад за „инвестиционни намерения” с интегрирани политики за
експониране и социализиране на археологическите обекти;

•

Изготвяне на планове за включване на обектите в културно-туристическото
портфолио и продукти на общината и валоризиране на потенциала им;

•

изготвянето на ПОУ по реда на чл. 81 ЗКН и Наредба „за обхвата, структурата,
съдържането и методиката за изработване на плановете за опазване и управление на
единичните или груповите недвижими културни ценности” (обн. ДВ, бр. 19, от 8 март
2011).
4.5. Спорт
4.5.1. Материално-технически условия
Община разполага с 9 спортни обекта – 8 на територията на гр. Харманли и 1 в с.

Бисер. По вид обектите се разпределят по следния начин – спортен комплекс (23 дка) – 1
бр.; многофункционални спортни площадки – 2 бр.; футболни игрища (спортни
площадки) – 3 бр.; комплекс за тенис на корт – 1 бр.; плувен комплекс – 1 бр.; стадион (с.
Бисер) – 1 бр., с обща площ 52 дка. Всички спортни обекти с изключение на стадиона в с.
Бисер са в добро състояние, а стадиона в с. Бисер се намира в относително добро
състояние.
На мястото на нефункциониращ стадион е изграден нов, модерен спортен
комплекс „Хеброс“, който открива врати на 12 септември 2019 г. Комплексът разполага с
лекоатлетическа писта, мултифункционално изкуствено игрище за футбол и хокей на
трева, тенис кортове, трибуни за зрителите, нови игрища, място за отдих, паркоместа и
т.н. За изграждането на спортния комплекс са отпуснати 5 091 000 лв. от МС на Р
България.
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Снимка 32. Визуализация на проект на спортен комплекс „Хеброс“, гр. Харманли

Източник: https://dariknews.bg/regioni/haskovo/praviat-stadiona-v-harmanli-v-sporten-kompleks-2011563

Таблица 93. Спортни обекти собственост на Община Харманли
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Вид на спортния обект
Спортен комплекс „Хеброс“
Спортна площадка (многофункционално спортно игрище) - Парк „Димана
Данева“
Спортна площадка (многофункционално спортно и баскетболно игрище) –
СУ „Неофит Рилски“
Спортна площадка (футболно игрище) – ул. „Георги Жечев“
Спортна площадка (футболно игрище) – парк „Флора“
Спортна площадка (футболно игрище) – ул. „Алеко Константинов“
Тенис Комплекс
Плувен Комплекс
Стадион – с. Бисер

Населено
място
гр. Харманли
гр. Харманли
гр. Харманли

гр. Харманли
гр. Харманли
гр. Харманли
гр. Харманли
гр. Харманли
с. Бисер, общ.
Харманли
Източник: общинска администрация Харманли, 2020 г. 8

Поетапно през годините в общината бяха изградени, реконструирани и
модернизирани нови спортни площадки, в т.ч. детски и спортни площадки по кварталите,
училища и детски градини и в населените места в общината. В момента по проекти,
финансирани със средства от СФ на ЕС се модернизира Парк „Димана Данева“, където е
обособена площадка за разходка на кучета. Предстои разработване на проект за линейна
мрежа за отдих и разходка. Освен това, на територията на общината се изграждат два нови
стрийт фитнеса и детска площадка.

8

Списъкът е актуализиран с Решение №75 от 12.02.2020 г. на ОбС - Харманли
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4.5.2. Спортни клубове
В общината успешно функционират 14 спортни клуба, които могат да се
похвалят с добри постижения. С особени заслуги са клубовете по лека атлетика, хокей на
трева („Хеброс“ и „Вълците“), Модел клуб, СК „Будо“, Тенис клуб Харманли и др., които
имат множество отличия и медали през годините. Спортните клубове ежегодно участват
в спортни прояви, състезания, а някои от тях и на Балканиади, европейски и държавни
международни първенства. Община Харманли подпомага дейността на спортните
клубове, като всяка година в общинския бюджет се предвиждат средства за субсидирането
им. През 2019 г. в бюджета на Община Харманли са предвидени 95 000 лв. за спортните
клубове.
Община Харманли подпомага финансово и участието на ученици в
Ученическите игри. Всяка година отборите участници в ученическите игри по лека
атлетика се класират на първо място. През 2019 г. се проведоха Световни ученически игри
в гр. Сплит, Хърватия. Участие в състезанието взеха ученици от СУ „Неофит Рилски“.
В знак на признателност към труда на всички спортисти, Община Харманли
ежегодно организира тържество „Вечер на спортиста“.
4.5.3. Спортен календар
Общината има сравнително богат целогодишен календар. Спортният календар
включва:
•

конно състезания/кушия (Тодоров ден, с. Бисер);

•

3 футболни турнира;

•

участие в областно и зонално състезание по лека атлетика;

•

участие в държавен шампионат по корабомоделизъм;

•

рокерско шоу (мотоциклетизъм);

•

детски водни игри; игри със състезателен характер;

•

народни борби (есенен панаир);

•

организиране на Вечер на спорта.

Таблица 94. Спортни клубове в Община Харманли
Спортен клуб
СК по Лека атлетика
„Хеброс“

Населено
място
Харманли

Вид спорт
Лека атлетика

204

Групи
Възраст
До 10 г.
До 14 г.
До 16 г.
До 18 г.

Бр.
групи
5

Капацитет
Бр.
Бр.
деца треньори
40
1
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СК „Кану каяк“

Харманли

Кану - каяк

МК „Емил Димитров“

Харманли

Корабомоделен
спорт

СК „Хокей на трева“
Вълците

Харманли

Хокей на трева

СК „ Хокей на трева“
Хеброс

Харманли

Хокей на трева

СК „Източни бойни
изкуства“ Будо

Харманли

Будо

Тенис клуб Харманли

Харманли

Тенис на корт

Бридж клуб „Хеброс“
Волейболен клуб
„Хеброс“
Мотоциклетен клуб
Харманли- Екстрийн
ФК„ Герганин извор“
ФК „Хеброс 1921“

Харманли
Харманли

Бридж
Волейбол

Харманли

Мотоциклетен
спорт
Футбол
Футбол

ФК Харманли 04

Харманли

СК Тенис на маса
Авангард - Харманли

Харманли

Харманли
Харманли

До 20 г.
Мъже
Жени
До 12 г.
12 - 16 г.
16 – 18 г.
мъже
До 12 г.
До 14 г.
До 19 г.
Мъже
10 г. - деца
12 г. - деца
14 г. - деца
18 г. -юноши
12 г. - деца
14 г. - деца
16 г. - юноши
18 г. - юноши
Мъже
6-12 г.
13-18 г.
Мъже/жени
5-8 г.; 8-10 г.;
10-12 г.; 12-14
г.; 14-16 г. –
деца;
16-18 г. юнош
Мъже/жени
мъже
12-14 г. - деца

1
1
3

60

2

1
3

20

2

2
4

47

1

4

48

3

1
4

30

2

6

20

1

1/1
1
1

0
12

2
2

0

мъже
1
0
1
5-6 г.; 7-8 г.; 9- 6
50
2
10 г. - 11-12 г.;
13-14 г.; 15-16
г. - деца
мъже
1
Футбол
7-8 г.- деца
2
30
1
10-11 г. - деца
Тенис на маса
10-12 г. - деца
2
7
1
13-15 г. -Деца
Мъже
1
Източник: Общинска администрация Харманли, 2020 г.

4.6. Проблеми, изводи и потенциал за развитие
В гр. Харманли като цяло са създадени добри условия за спорт. В същото време
спортната база в детските градини и училищата има нужда от основен ремонт или такава
липсва, т.е. налага се тепърва да се изгради. Още по-зле са нещата по селата. Училища
има в 4 от селата, като има нужда от изграждане на нови физкултурни салони, основен
ремонт на съществуващите и ремонт на открити спортни площадки в дворовете на
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училищата. През новия програмен период трябва да се помисли за създаване на спортни
площадки в опорните села, в които живеят повече млади хора и има повече деца.
4.7. SWOT - анализ - състояние на социалната сфера
Силни страни
• Добре
развита
образователна
инфраструктура и наличен педагогически
състав, включително и млади кадри;
• Активна
социална
политика
на
общинското ръководство и предоставяне
на необходими социални услуги;
• Добре развита и в добро състояние спортна
МТБ в гр. Харманли;
• Развита мрежа от спортни клубове и
треньори в гр. Харманли;
• Активна
общинска
политика
за
поддържане на спортната МТБ и
финансиране на спортните клубове;
• Съхранено културно наследство;
• Добре развита мрежа от народни читалища
в общината.
Възможности
• Подобряване
квалификацията
на
педагогическия
персонал
в
образователните институции;
• Повишаване качеството на образованието
и образователното равнище на децата и
учениците;
• Обхващане в по-голяма степен на
подлежащите
на
задължително
образование;
• Подобряване на МТБ на образователните
институции;
• Въвеждане на съвременни ИТ в
образователния процес;
• Повишаване на капацитета на социалните
институции;
• Надграждане на мрежата и обхвата на
предоставяните социални услуги;
• Подобряване на състоянието на спортната
МТБ и разширяване на същата в опорните
села в общината;
• Подобряване на МТБ на народните
читалища;
• Създаване на компютърни клубове към
читалищата;
• Привличане на средства от СФ на ЕС за
подобряване на МТБ на народните
читалища и развитие на дейността им.

Слаби страни
• Текущо поддържане на квалификацията на
педагогическия
персонал
през
целия
професионален живот;
• Текущо поддържане на квалификацията на
служителите
и
персонала
заети
с
предоставяне на социални услуги;
• Състояние на МТБ на народните читалища;
• Липса на нови, съвременни книги в
читалищните библиотеки;
• Липса на интерес сред читалищата да
разработват проекти и да търсят пари от СФ
на ЕС;
• Липса или остаряло компютърно оборудване
в училищата и читалищата;
• Липса на спортна база в селата. Там където
има не е в добро състояние.
Заплахи
• Застаряване на населението и обезлюдяване
на селата от общината;
• Маргинализиране на ромския етнос;
• Продължаващо ранно отпадане от училище
на младите роми;
• Застаряване на педагогическия персонал,
особено в селските училища;
• Понижаване качеството на образованието в
селските училища от общината.
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5. Тенденции и процеси в икономиката
5.1. Структура на икономиката в Община Харманли
5.1.1. Наети лица и средна номинална заплата в общината
По предварителни данни на НСИ в област Хасково, наетите лица по трудово и
служебно правоотношение към края на м. декември 2019 г. нарастват със 168 или с 0.3%
спрямо края на м. септември 2019 г., като достигат 51 300 души. В края на м. декември
2019 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват със 187
души или с 0.4% спрямо същия период на предходната година. В структурата на наетите
лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и
служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ - 28.2%,
„Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 17.4% и „Образование“ с 8.9%.
Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за м. октомври 2019
г. е 936 лв., за м. ноември - 914 лв. и за м. декември - 971 лева.
Графика 20. Средна брутна заплата за област Хасково по месеци

Източник: Национален статистически институт, 2020 г.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата
нараства спрямо третото тримесечие на 2019 г. с 4.7% и достига 940 лева. За обществения
сектор средната месечна заплата е 1232 лв., а за частния - 839 лева. Средната брутна
заплата за област Хасково по форми на собственост е дадена на графика 21.
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Графика 21. Средна брутна заплата за област Хасково по форми на собственост

Източник: Национален статистически институт, 2020 г.

По размер на средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на
2019 г., област Хасково заема 24-то място сред 28-те области в страната. С най-висока
средна месечна работна заплата е област София столица – 1782 лв., а с най-ниска област
Благоевград - 842 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за
страната е 1 313 лв. - с 373 лв. по-висока от тази за област Хасково.
Брутният вътрешен продукт (БВП) на жител през периода 2013 – 2019 г. в ЮЦРП
се променя от 7500 на 10 000 лв./жител. През 2013 г. БВП възлиза на 78 115 млрд. лв. по
текущи цени, като на човек от населението се падат 10.743 лв. Преизчислен в евро, БВП
е 39 940 млрд. евро, като на човек се падат 5493 евро. По предварителните данни, БВП на
България за 2019 г. е 118 669 млрд. лв., или 60.7 млрд. евро на човек от населението или
8678 евро.
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Графика 22. Средна брутна месечна заплата по области,
четвърто тримесечие на 2019 г. в лв.

Източник: Национален статистически институт, 2020 г.

Наблюдава се системно нарастване на доходи на лице от домакинство. Ръстът на
нарастване е по-висок в област Хасково, спрямо средния в страната в периода 2013 – 2017
г. Това се дължи главно поради по-ниската база за сравнени на област Хасково.
Таблица 95. Среден годишен доход на лице от домакинство, лв.
Район
България
Обл. Хасково

2013 г.
4814
4130

2017 г.
5586
5119

Ръст,%
116
123,9
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Източник: СИАРБ

9

Графика 23. Среден годишен доход на лице от домакинство, лв.
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Източник: „Адориа Консулт“ ЕООД

Графика 24. Средна годишна заплата на нает
на трудово или служебно правоотношение, лв.
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Източник: „Адориа Консулт“ ЕООД

Нарастването на броя на заетите и на средната работна заплата следва
тенденциите в областта и страната. Основни фактори за увеличаване на средната работна
заплата са следните:
1. Голям брой заети в образованието, здравеопазването и държавните служби на
територията на общината. В периода 2013 – 2019 г. заплатите на учителите, помощния
персонал в училищата, на лекарите, на службите от сигурността се увеличава с
проценти на година (след 2017 г.). Поради големия им брой, влиянието върху средната
работна заплата в общината е чувствително.

9

СИАРБ, етап 2, част 2, с. 1.
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2. Увеличение на минималната работна заплата. Това се осъществява с административни
мерки от страна на МТСП и на МФ за увеличаване на възнаграждението на заетите в
различните сектори на стопанството. Отчасти това увеличение на минималната
работна заплата силно влияе на ниско платените работници и служители, но среща
съпротивата на бизнеса, който потиска нейния ръст.
3. Средната работна заплата силно се влияе от пазара на труда. При съотношение 795
безработни към 31 открити нови работни места в общината през 2019 г. е явно, че
натискът е към задържане на нивото на възнагражденията в общината. Тоест, при
ниско търсене на работна сила, средната работна заплата се задържа на ниски
равнища.
4. Следва да се отбележи, че под влияние на нарастване на цените на стоките от първа
необходимост в цялата страна темпът на увеличение на средната работна заплата е повисок от темпа на увеличаване на производителността на труда. От теоретична гледна
точка това е неприемливо. От друга страна, при по-висока средна заплата се
повишават постъпленията в бюджета от плащания за социално и здравно осигуряване
и данък общ доход на заетите.
5. Ръстът на средната работна заплата в Община Харманли ще започне да расте с повисоки темпове с откриването на нови работни места и с промяна на пазара на труда,
когато търсенето на работна сила започне да изпреварва нейното предлагане.
6. Най-накрая средната работна заплата се влияе от структура на икономиката. При
преобладаващ брой дружества в търговията, ремонта на автомобили и селското
стопанство от общия брой регистрирани дружества в общината, не може да се очаква
особено високо увеличение на средната работна заплата. Едва с откриване на нови
производства и респективно повече работни места, може да се очаква повишаване на
средната работна заплата в общината.
5.1.2. Разпределение на предприятията от нефинансовия сектор
За периода 2014-2018 г. се наблюдава увеличение по всички показатели на
икономиката в област Хасково: БДС, БВП и БВП на човек от населението. По данни на
НСИ за 2018 г. нефинансовите предприятия, осъществяващи дейност в област Хасково,
са 11 865. С най-голям относителен дял в областта са микропредприятията – 93.5%.
Малките предприятия са 5.4%, средните предприятия – 1.0%, а големите предприятия –
0.1% от общия брой предприятия. Преобладаваща част от предприятията развиват
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дейност в сектор „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 11.3% и
„Хотелиерство и ресторантьорство“ – 7%. БДС в област Хасково се увеличава с 28% през
2018 г. спрямо 2014 г. За същия период БВП се увеличава с 28.2%, а БВП на човек от
населението – с 33.1%.
Общият брой на предприятията на територията на Община Харманли за 2018 г. е
1092. Техният брой се различава незначително от 2014 г. – увеличението е 4.7% през 2018
г., – което потвърждава тенденцията за стабилизиране на броя на предприятията в
общината. През 2018 г. броят на микропредприятията с до 9 заети е 93.8% от всички
предприятия, малко по-висок от този показател за страната – 93%. Малките и средните
предприятия са 6.2%, при които няма промяна в броя им.
Таблица 96. Структура и динамика на предприятията
в Община Харманли за 2014 – 2018 г.
Предприятия

Брой

Произведена продукция
(хил. лв.)

Приходи
(хил. лв.)

2014 година
Микро до 9 д.
Малки 10 - 49 д.
Средни 50-249 д.
Общо

975
58
10
1043

55337
61094
67384
183815

121648
124460
79928
326036

2018 година
Микро до 9 д.
Малки 10 - 49 д.
Средни 50 - 249 д.
Общо

1024
58
10
1092

60055
65584
61615
187155

138954
129140
93802
361896

Динамика
Микро до 9 д.
Малки 10 - 49 д.
Средни 50 - 249 д.
Общо

5.0
0.0
0.0
4.7

ДМА
(хил. лв.)

Заети
(бр.)

52100
31275
32941
116316

1978
970
1274
4222

125456

2029
1047
1210
4286

8.5
14.2
2.6
7.3
3.8
7.9
-8.6
17.4
-5.0
1.8
11.0
7.9
1.5
Източник: Общинска администрация и ТСБ Хасково

Микропредприятията се увеличават с 5%, а техният персонал – с 2.6%. При
малките предприятия персоналът се увеличава със 7.9%, докато при средните
предприятия се отбелязва намаление на персонала с 5%. Произведената продукция
отбелязва много малък ръст – едва 1.8%, главно под влияние на намалението на
продукция, произведена от средните предприятия. Приходите са увеличени с 11%, като
най-висок ръст се наблюдава при средните предприятия – 17.4%. Инвестициите в ДМА се
увеличават със 7.9%. На територията на общината са направени 46% от разходите за
придобиване на ДМА от тези за област Хасково за 2018 г. – общо 273 136 000 лв.
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Произведената продукция в Община Харманли е 187 155 000 лв. за 2018 г. и е
6.5% от продукцията, произведена в област Хасково 874 098 000 лв. Произведената
продукция в Община Харманли и нейната динамика през периода 2013 – 2018 г. е дадена
в таблицата по-долу:
Таблица 97. Структура и динамика на произведената продукция
в Община Харманли (2013 – 2018 г.)
Произведена
продукция
2013 г.
2018 г.
152 233
187155
21 015
25435
72 923
65668

Икономически дейности (А21)
Общо
A. Селско, горско и рибно стопанство
B. Добивна промишленост
C. Преработваща промишленост
D. Производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия и на газообразни горива
E. Доставяне на води; Канализационни услуги,
Управление на отпадъци и възстановяване
F. Строителство
G. Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети
H. Транспорт, складиране и пощи
I. Хотелиерство и ресторантьорство
J. Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти; Далекосъобщения
L. Операции с недвижими имоти
M. Професионални дейности и научни изследвания
N. Административни и спомагателни дейности
P. Образование
Q. Хуманно здравеопазване и социална работа
R. Култура, спорт и развлечения
S. Други дейности

1 190

802

3 461
21 040
24 286
1 492

5527
38156
39661
1580

Дял, %

Ръст,
%

2013 г.
100
13.8
47.9

2018 г.
100
13.6
35.1

0.8

0.4

-32.6

3.0
20.4
21.2
0.8

59.7
81.3
63.3
5.9

2.3
13.8
16.0
1.0

-

22.9
21.0
-9.9

123
238
0.1
0.1
93.5
258
759
0.2
0.4
194.2
965
2041
0.6
1,1
111.5
226
952
0.1
0,5
321.2
100
162
0.1
0,1
62.0
3 818
4597
2.5
2,5
20.4
438
374
0.3
0,2
-14.6
275
479
0.2
0,3
74.2
Източник: Общинска администрация и ТСБ Хасково

Общата произведена продукция в Община Харманли е увеличена с 22.9% за
периода 2013 – 2018 г. Най-висок ръст се наблюдава при административните и
спомагателните дейности – 321.3%, следвани от операциите с недвижими имоти – 194.2%.
Сериозно намаление се наблюдава при производството и разпределението на
електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива – с 32.6%, следвани от култура,
спорт и развлечения – с 14.6% и преработваща промишленост – с 9.9%.
Най-голям принос към произведената продукция за 2018 г. имат предприятията
от преработващата промишленост, които са произвели 35.1% от общото производство, но
този дял намалява от 47.9% през 2013 г. Втората по значение е произведена продукция в
отрасъл „Транспорт, складиране и пощи“, който увеличава своя дял от 16% през 2013 г.
на 21.2% през 2018 г. На трето място по произведена продукция са предприятията от
„Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ с дял 13.8% през 2013 г., който се
увеличава на 20.4% през 2018 г.
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Таблица 98. Структура и динамика на БДС и БВП в Община Харманли (2014 – 2018 г.)
Показатели
Мярка
2014 г. 2018 г. Ръст,%
Млн. лв.
1330
1702
28.0
БДС
Млн. лв.
156
145
-7.1
в т. ч. Аграрен сектор
Млн. лв.
321
450
40.2
Индустриален сектор
Млн. лв.
852
1107
29.9
Сектор на услугите
Млн. лв.
1531
1963
28.2
БВП
лв./ч.
6421
8545
33.1
БВП на човек
Източник: Общинска администрация и ТСБ Хасково

Таблица 99. Структура и динамика на предприятията
в Община Харманли (2013 – 2018 г.)
Икономически дейности (А21)
Общо
A. Селско, горско и рибно стопанство
B. Добивна промишленост
C. Преработваща промишленост
D.
Производство
и
разпределение
на
електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива
E. Доставяне на води; Канализационни услуги,
Управление на отпадъци и възстановяване
F. Строителство
G. Търговия; Ремонт на автомобили и
мотоциклети
H. Транспорт, складиране и пощи
I. Хотелиерство и ресторантьорство
J.
Създаване
и
разпространение
на
информационни
и
творчески
продукти,
Далекосъобщения
L. Операции с недвижими имоти
M. Професионални дейности и научни
изследвания
N. Административни и спомагателни дейности
P. Образование
Q. Хуманно здравеопазване и социална работа
R. Култура, спорт и развлечения
S. Други дейности

Предприятия
2013 г. 2018 г.
1049
1092
119
128
3
92
85
15
14

Ръст,
%
4.1
7.6
-7.6
-6.7

-

Заети лица
2013 г. 2018 г.
4244
4286
652
434
13
1288
1239
14
16

-

-

Ръст,
%
1.0
-33.4
-3.8
14.3

-

-

-

19
494

17
501

-10.5
1.4

107
1222

76
1428

-29.0
16.9

71
75
7

78
67
11

9.9
-10.7
57.1

278
220
11

346
207
17

24.5
-5.9
54.5

17
39

27
50

58.8
28.2

22
73

36
96

63.6
31.5

6
11
83.3
22
35
59.1
4
35
36
2.9
244
232
-4.9
9
8
-11.1
15
21
40.0
43
52
20.9
54
59
9.3
Източник: Общинска администрация и ТСБ Хасково

БДС се увеличена с 28% през периода 2014 – 2018 г. Обезпокоително е
намалението на БДС в аграрния сектор със 7%. Най-голям ръст се наблюдава за
индустриалния сектор – 40.2%, който е основен двигател на БДС в общината.
Увеличението на БВП в Община Харманли е 28.2% за периода 2014 – 2018 г. БВП на човек
от населението е увеличен с 33.1%, поради намаление на населението в общината. При
преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) за Община Харманли през периода 2014 - 2018
г. отбелязва леко увеличение. През 2018 г. те са 9817 хил. евро или с 5.8% повече в
сравнение с 2014 г. ПЧИ за Община Харманли са 5.4% от общата стойност на ПЧИ за
област Хасково – 182 793 хил. евро.
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Броят на предприятията е увеличен с 4.1% през 2018 г. спрямо 2013 г. Заетите са
увеличени само с 1%. Предприятията в селското, горското и рибното стопанство са
увеличени със 7.6%, но заетите в тях са намалели с 33.4%. Това е твърде обезпокоително
поради

селскостопанския

характер

на

Община

Харманли.

Предприятията

в

преработващата промишленост са намалени със 7.6%, а заетите в тях с 3.8%. Сериозно е
намалението на предприятията в строителството с 10.5%, а още и на персонала в
строителството с 29%. Има значителен ръст в някои сектори на икономиката, но това се
дължи на ниските бази през 2013 г.
Таблица 100. Рентабилност по приходите за 2013 и 2018 г.
Икономически дейности (А21)

Рентабилност
2013 г. 2018 г.
5.4
5.9
8.2
6.9
6.7
2.3

Разлика

0.5
Общо
A. Селско, горско и рибно стопанство
-1.3
B. Добивна промишленост
C. Преработваща промишленост
-4.4
D. Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива
20.0
12.4
-7.6
E. Доставяне на води; Канализационни услуги, Управление на отпадъци и
възстановяване
F. Строителство
2.8
12.6
9.9
G. Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети
3.9
5.8
1.9
H. Транспорт, складиране и пощи
4.3
5.0
0.7
I. Хотелиерство и ресторантьорство
-5.3
-0.6
4.7
J. Създаване и разпространение на информационни и творчески продукти,
Далекосъобщения
30.4
27.8
-2.6
L. Операции с недвижими имоти
14.6
32.8
18.2
M. Професионални дейности и научни изследвания
36.2
18.9
-17.3
N. Административни и спомагателни дейности
10.1
P. Образование
24.0
13.6
-10.4
Q. Хуманно здравеопазване и социална работа
9.0
11.6
2.6
R. Култура, спорт и развлечения
30.6
25.5
-5.1
S. Други дейности
22.6
32.0
9.4
Източник: Общинска администрация и ТСБ Хасково

Рентабилността по приходите за всички предприятия в Община Харманли е
увеличена с 0.5 процентни пункта за периода 2013 – 2018 г. Най-голямо увеличение се
отбелязва при операциите с недвижими имоти – 18.2% и строителство – 9.9%. При
повечето сектори рентабилността намалява, видно от отрицателните процентни пунктове.
През разглежданият период, броят на земеделските стопани намалява. За
стопанската година 2018/2019 г. те са 791 бр., което е с 15.4% по-малко от 2014/2015 г.
Наблюдава се увеличение на обработваемите площи със 17.9% за 2018/2019 г. или с 26
558 ха в сравнение с 2014/2015 г. – 22 521 ха. Съществен проблем за земите е тяхната
раздробеност на много маломерни участъци след възстановяването на собствеността на
бившите собственици. Проблем има със земеделски земи, които не се обработват, остават
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незасети и нерекултивирани. Липсват достатъчно техника и финансови средства за
обработване на земите, торове и химическа защита за посевните площи и трайните
насаждения.
Изложените данни, очертават структурата и параметрите на промишления
комплекс, както неговото и състояние - диагноза. Основният извод от гореизложените
данни е, че Община Харманли запазва „промишления си профил“, независимо от
промяната на собствеността. В промишления и селскостопански комплекси на общината
са заличени цели отрасли (и подотрасли), което не отменя обективния факт, че близо една
четвърт от контингента на жителите в трудоспособна възраст са технически образован
трудов ресурс - запазили уменията, квалификацията и привързаността си към работа в
промишлеността (машиностроене, приборостроене, преработка), както и умения за
интензивно земеделие, животновъдство и бубарство (с производство на коприна) интензивно развивани през 80-те години. В общината е функционирал промишлено
аграрен комплекс за добив на платове от естествена коприна (единствен в страната) със
затворен цикъл - от отглеждането на копринени буби до платове, с реализирана ОПП –
2.78 млн. лв. и с 80% продукция за износ. Отбелязваме този факт, тъй като копринените
пашкули в качеството си на основен производствен продукт на различни видове
естествени копринени платове считано от 1992 г. до сега е покачил борсовата си цена с
460% (London Stock Exchange). В Р Турция и страните от Близкия Изток отглеждането
копринени буби е в състояние на затишие, а световен лидер за производството им остава
само Китай - трансконтинентално отдалечена от пазарите и потребителите на/от ЕС и
САЩ.
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Таблица 101. Финансирани проекти на фирми от Община Харманли по европейски програми

Фирма

204790871
"Голямата
Звезда" ЕООД
204722991
"ДАН-МАР2017" ЕООД
205041843
„ТУБИКОМ”
ООД

Населено място/адрес

България, гр.
Харманли, 6450, ул.
"Никола Петков" № 15
България, гр.
Харманли, 6450,
ул."Люле Бургас" № 6
България, гр.
Харманли, 6450, ул.
Алеко Константинов №
97

126084797
ДИМАНА АД

България, гр.
Харманли, 6450, бул.
"България" № 9

126084797
ДИМАНА АД

България, гр.
Харманли, 6450, бул.
"България" № 9

126130564
ЕЛПРОМ
ХАРМАНЛИ
АД

България, гр.
Харманли, 6450, бул.
България 99

Наименование на проекта

Източник на
финансиране

Начало

Обща
стойност

БФП

Собствено
Реално
Продължи
съфинансиране
изплатени
телност
от
суми
(месеци)
бенефициента

Статус на
изпълнение на
договора/заповедт
а за БФП

„Изграждане на предприятие за
преработка на говеждо месо“

ПРСР

12.11.2019 1258690.40

629345.20

629 345.20

0

36

Сключен

„Изграждане на Салон за
красота в гр. Харманли”

ПРСР

23.01.2020

197031.66

71463.39

125 568.27

0

36

Сключен

"Изграждане на цех за
производство на тахан"

ПРСР

19.09.2019

195385.67

73471.49

121 914.18

0

36

Сключен

„Подобряване на
производствения капацитет и
увеличаване на обема на
износа“ в "Димана" АД.

ОПИК

20.06.2016

696403.80

417842.28

278 561.52

402 481.80

13

Приключен (към
датата на
приключване)

„Разкриване на нови работни
места“ в "Димана" АД

ОПРЧР

02.09.2016

147512.00

147512.00

0

126 435.69

15

Приключен (към
датата на
приключване)

„Подобряване на
производствения капацитет в
"Елпром Харманли" АД чрез
внедряване на нови технологии
за подобряване на ресурсната
ефективност и ефикасност“.

ОПИК

09.02.2016

568232.00

340939.20

227 292.80

340 800.00

18

Приключен (към
датата на
приключване)

01.06.2017

243678.00

243678.00

0

173 246.46

18

Приключен (към
датата на
приключване)

23.06.2020

4300.00

4300.00

0

0

3

В изпълнение (от
дата на стартиране

България, гр.
126714941 КММ
Харманли, 6450, бул.
„Подобряване на условията на
ИНЖЕНЕРИНГ
ОПРЧР
България, номер 51, вх. труд в КММ Инженеринг ООД“
ООД
А, ет.2, ап.10
„Преодоляване недостига на
България, гр.
205623544
средства и липсата на
Харманли, 6450, ул.
ПРОПАРТ БГ
ОПИК
ликвидност, настъпили в
"Янко Сакъзов", номер
ЕООД
резултат от епидемичния взрив
8
от COVID-19“

Източник: ИСУН
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Делът на вложените чуждестранни инвестиции в стопанско-промишления
комплекс на общината, считано от 1997 г., е пренебрежително нисък от гледна точка на
статистиката - големите и средни предприятия са изградени или преоборудвани с
национални капитали. Обстоятелство, което определя благоприятни позиции на общинската
администрация при кандидатстване за усвояване на европейски фондове по оперативните
програми - ОПРР, ОПИК и ОПРСР, за подпомагане разширението на функциониращите
производствени фирми и създаване на условия за покана на чуждестранни инвеститори, в
т.ч. с „инвестиционна подготовка на терени”.
В Община Харманли са финансирани 8 проекта на фирми с безвъзмездно
европейско финансиране на стойност 3 311 233.53 лв. Като една от фирмите ДИМАНА АД,
която работи в сферата на текстилната и кожарска промишленост, е спечелила финансиране
на 2 проекта от ПРСР и ОПРЧР. Останалите фирми работят в сферата на производството,
изкупуването и търговията със селскостопанска продукция, търговията и преработката,
производството на асинхронни електромотори и строителството. По ПРСР са финансирани
3 проекта на стойност 1 651 107.73 лв. за изграждане на предприятие за преработка на
говеждо месо, цех за производство на тахан и салон за красота. По ОПИК също са
финансирани 3 проекта за подобряване на производствения капацитет и преодоляване на
резултатите от епидемичния взрив от COVID-19, на стойност 1 268 935.80 лв. Първите два
проекта са приключили успешно. Финансирани са и 2 проекта по ОПРЧР за подобряване
условията на труд и разкриване на нови работни места на стойност 391 190 лв. Проектите по
ОПРЧР са приключили.
В периода 2007 – 2020 г. по Стратегията за местно развитие на МИГ Харманли са
финансирани 70 проекта. В периода 2007 – 2013 г. са подадени 45 проекти със стойност на
БФП в размер на 4 490 302.56 лв. ДФЗ е решил да се финансират 36 проекта със стойност на
БФП – 3 191 179.47 лв. (98.8% от финансовите средства по СМР). От финансираните
проекти:
•

11 проекта са на земеделски производители на обща стойност - 1 135 145.64 лв. и са
насочени към: закупуване на нови машини, съоръжения и/или оборудване – 9 бр.;
създаване на трайни насаждения и закупуване на нови машини, съоръжения и/или
оборудване – 4; създаване на трайни насаждения - 2 бр.; две от фирмите са регистрирани
като земеделски производител – проект за закупуване на нови машини, съоръжения
и/или оборудване;
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•

2 проекта са на земеделски кооперации на обща стойност – 294 764.50 лв. И двата са
насочени към закупуване на нови машини, съоръжения и/или оборудване;

•

5 проекта на общината на обща стойност – 1 055 299.77 лв. Те са насочени към
реконструкция и изграждане на улична мрежа; строителство на водоснабдителни
системи; обновяване на туристическа инфраструктура; строителство и подобряване на
наблюдателни пунктове, закупуване на средства за наблюдение и комуникация;
реконструкция и изграждане на сгради;

•

1 проект е на амбулатория за дентална медицина на стойност 80 755.83 лв. – закупуване
на техника за здравни услуги (дентални);

•

16 проекта на фирми (4 на ЕТ, 6 на ЕООД и 6 на ООД) на обща стойност 1 853 258.52 лв.
Проектите са насочени към - изграждане на сграда, закупуване на обзавеждане и
оборудване – 5 бр.; закупуване на специализирана техника – 11 бр. Фирмите спечелили
БФП работят в сферата на - търговия на дребно с хранителни стоки – 2 бр.; услуги със
строителна техника – 2 бр.; автосервиз – 5 бр.; земеделски производител - 2 бр.; рекламни
услуги; фризьорски услуги; туризъм – къща за гости; производство на дограма и
производство на картонени чаши.
От 35 проекта за които има сключени договори между МИГ и потребители от

Община Харманли, 7 проекта на стойност 919 382.02 лв. не са реализирани, основно поради
невъзможност на фирмите да предоставят необходимите банкови гаранции.
В периода 2014-2020 г. в рамките на СВОМР на МИГ Харманли са подадени 35
проекта за БФП в размер на 4 672 866,78 лв. Одобрени от МИГ са 33 проекта за БФП в размер
на 3 844 213,12 лв. Одобрени от ДФЗ са 9 проекта и са сключени 9 договора на обща
стойност 1 517 211,00 лв. или 36% от финансовите средства по СВОМР; 3 проекта са
оттеглени; 12 проекта чакат одобрение от ДФЗ за сключване на договори. Има и 9 проекта,
които са одобрени и са включени в резервния списък.
Проекти в процес на изпълнение. От тях:
•

3 са проектите на общината, на обща стойност 663 179,06 лв. Проектите са насочени
към: обновяване на „Гробищен парк” в гр. Харманли; рехабилитация и реконструкция
на улична мрежа и съхраняване на традициите, чрез организиране на фестивали;

•

2 са проекти на земеделски производители, на обща стойност – 327 824.25 лв. Проектите
са насочени към: модернизация на земеделско стопанство за производство на
зеленчукови и зърнено-житни култури; и подобряване на производителността, чрез
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закупуване на модулен обект за преработка на мляко с капацитет 250 литра на ден и
производство на сирене, кисело мляко и кашкавал;
•

3 проекта са на фирми, на обща стойност 479 761,69 лв. Проектите са насочени към:
изграждане на цех за производство на тахан, закупуване на оборудване и съоръжения за
модернизация на винарна и изграждане на салон за красота;

•

1 проект е на бизнес сдружение, на стойност 46 446,00 лв. Проектът е насочен към
повишаване потенциала на местните продукти и услуги.
От проектите, които чакат одобрение от ДФЗ за сключване на договори:

•

1 проект на общината, на стойност - 391 152.70 лв. Проектът е за реконструкция, ремонт,
оборудване и обзавеждане на детска градина „Ален мак“, гр. Харманли;

•

12 проекта на фирми, на обща стойност 2 308 720,32 лв. Проектите са насочени към закупуване на оборудване и съоръжения за модернизация на винарна; въвеждане на нови
услуги и дейности, чрез закупуване на специализирани машини; инвестиции, растеж и
стабилност в рекламна дейност; изграждане на автомивка и довършителни дейности в
автосервиз; изграждане на автосервиз за автобояджийски и тенекеджийски услуги;
закупуване на оборудване изграждане на ремонтна работилница за строителна техника;
закупуване на специализирана строителна техника; модернизиране на амбулатория за
индивидуална практика за първична медицинска помощ; модернизиране на медикотехническа лаборатория; покупка на техника за нуждите на животновъдното стопанство;
и модернизация за биологично стопанство за зеленчуци; самостоятелна лекарска
практика, насочена към Модернизиране на очен кабинет в гр. Харманли.
Одобрени проекти, включени в резервния списък:

•

4 проекта са на земеделски производители, на обща стойност – 322 480.40 лв. Проектите
са насочени към - модернизиране на земеделски стопанства, чрез закупуване на нова
техника;

•

4 проекти са на фирми, на обща стойност – 1 011 372.50 лв. Проектите са насочени към закупуване на комбиниран багер-товарач; закупуване на машини и оборудване за
производство на пастьоризиран компост; закупуване на специализирана техника за
строителни и почистващи дейности; и закупуването на строителна техника, с цел
увеличаване на конкурентоспособността;

•

1 проект на бизнес сдружение, на стойност 37 290,00 лв. Проектът е насочен към
организиране на фестивали.
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5.1.3. Перспективите за развитие на общинската икономика
Независимо от благоприятните данни за развитие на промишлеността в общината
в раздел демография (структура на заетостта), контингентът от жители в трудоспособна
възраст е ограничен – 4402 души с дял 27.7% от всички. От тях, намиращи се под прага на
крайна бедност (без специалност), са около 1950 души. Активно търсещите работа са 5070
души. Статистиката не обхваща броя на работещите в сивата икономика. Очертаният
контингент общо безработни е близо 9500 души, намиращи се в различна степен на
демотивация за търсене на работа, но същевременно представляващи свободен трудов
ресурс. В общината безработните граждани с висше и полувисше образование съставляват
малко над 22% - 1540 души и са потенциални мигранти (вътрешни) или емигранти, а
регистрираните (над 1 г.) безработни младежи до 29 г. са 834 души. Трайно безработни и
демотивирани за търсене на работа са около 4403 души, които ще се увеличават в бъдеще, с
броя на младежите и децата, отпаднали от училище. Необходимо е да се предприемат
спешни мерки и специфични (местни) политики за разкриване на нови работни места за
периода до 2020-2027 г.
Развитието на промишлеността се основава на наличния трудов ресурс, като се
предпочита основният контингент работещи да е с уседнало местоживеене в близост до
бъдещите промишлени обекти. Структурата по образование и възраст на потенциалната
работна ръка са на втори план при планиране на нови производства, тъй като високо
квалифицираното население е по-малко от 12% и обикновено се привличат допълнително, в
случая от промишлените райони на Хасковска област, страната и ЕС. Развитието на
производството гарантира държавния и общинския просперитет, но е в пряка зависимост от
повишаване доходите на доброволно наетите местни жители и е единствената успешна
практика, решаваща проблема с безработицата, в т. ч. скритата. Борбата с безработицата в
ЕС се води по две направления: създаване на нови или възстановяване на съществуващи
западнали предприятия, а след икономическата криза през 2008 г. чрез стимулиране и
разкриването на маломащабни индустрии, определени като част от производствени вериги
на принадена стойност (Сhains of production of surplus value – СPSV) с печалба при ниски
инвестиции, реализирана на свободния пазар.
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Прогноза за развитие на промишления сектор в Община Харманли за период
до 2034 г. Прогнозата отчита и се съобразява с възможностите на общината и други
стратегически документи като ОУП на Община Харманли:
1. Стратегическо местоположение на Община Харманли, прилежаща на ОЕТК № 4 и № 10
(както и развиващия се ОЕТК № 9 - „Север - юг”). Общината е разположена в граничния
район на България с Турция и Гърция и защитава национални, регионални и европейски
икономически интереси. В този смисъл територията ѝ е подходяща за разкриване на
интернационални търговски, складови и дистрибуторски зони за реализация на стоки и
услуги. Подобна добра и работещата практиката има в страните от ЕС.
2. Наличие на трудов ресурс с опит на част от работещите в производство на продукти от
шест промишлени отрасъла, развивани в общината в близкото минало.
3. Добре развита транспортна, енергийна и инженерна инфраструктура на територията на
Общината и развита система от доставчици на техните продукти.
4. Голям дял на безработни в различна степен - 9500 души (от тях 5070 души активно
търсещи работа) и 12 272 души - население на общината с висше, полувисше и средно
образование.
В проведена социологическа анкета във връзка с подготовката на ОУП на Община
Харманли, голямата част от гражданите предлагат разкриване на малки и микропредприятия
за преработка на селскостопанска продукция в селата. Предложенията за развитие на
промишлеността се допълват с:
1. Подпомагане разширяването на дейността на съществуващите средни и големи
преработвателни предприятия на селскостопанска продукция. За целта могат да се
използват два финансови инструмента: „Инвестиционна подготовка на нови терени“ от
общината в качеството ѝ на бенефициент по ОПИК и ПРСР, мярка 4.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти”. За целта общината приоритетно
може да предостави терени разположени в селата с осигурена добра транспортна връзка
с града и АМ „Марица”, по предварително определени правила, гарантиращи публичния
интерес.
2. „Инвестиционна подготовка на нови терени“, за промишлени, други производства и
услуги, за покана и избор, след конкурс, на инвеститори с предварително изготвени
правила и критерии за хармонизиране с осъвременяване на структурата на промишления
комплекс на общината до създаване на „Производствени вериги с висока добавена
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стойност”. В ОУП е предвидено определяне нови терени за настаняване на промишлени
и преработвателни производства в града и селата с предмет за „Чисти и предимно чисти
производства”. Съществува реална възможност Община Харманли да е една от първите
общини, даваща обоснована и ясна заявка за експлоатиране на предимствата на
транспортно икономическия коридор - „Север - юг” (ОЕТК № 9). Предвидените в ОУП
нови терени за „Инвестиционна подготовка” основно са разположени в землищата на гр.
Харманли и с. Преславец.
3. Създаване на „Интермодален терминал”, разположен в контактната зона на АМ „Марица”
и международното жп трасе Лондон - Истанбул до гара Преславец. Включва и голяма
складова зона под митнически контрол, част от която ще е отредена за съхранение и
претоварване с последващо транспортиране на товари в контейнери, експедирани от
пристанищата на Истанбул. Конкретното планиране на терминала се съобразява с
аналози на действащи терминали в Германия, Белгия и Нидерландия, ситуирани извън
пристанища.
4. Планиране на изграждането на „Промишлено Търговски Комплекс - IST”, снабдяващ
мегаполиса Истанбул с различни стоки от пазарен интерес, в т. ч. произведени в страните
на ЕС и България. В Истанбул все още не е решено снабдяването на туристите с
биологично чисти храни и други стоки за ежедневна консумация, в т. ч. минерална и
трапезна вода, което определя износа им като високо доходен. Предвижда се в комплекса
да се обособят три зони:
а) Промишлена – за производство от филиали на български предприятия на
качествени стоки за бита и от интерес за туризма, в т.ч. занаятчийски.
б) Търговска и за експедиции – за складиране и дистрибуция на стоки от
производители от ЕС и от страни, ползващи ОЕТК № 9. Предвижда се запазване
регионалния икономически интерес на българските и европейските предприятия с
равно разпределение на останалите квоти между България и Турция. Част от зоната
ще е обзаведена с експозиции на открито и закрито, в т.ч. ползвана за регионален
туристически-стоков панаир с различни прояви през годината за привличане на
транзитно преминаващите и туристите. Зоната ще е обзаведен със заведения за
хранене и атракции разположени в крайградски парк,
в) Транспортна и за спедиции - доставката на произведени в общината пресни биопродукти, доставени в ареала на Истанбул и Южното Черноморие (летния сезон)
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до 12 часа от момента „откъсване от корен” и „край на транжиране”. През другите
сезони за зимните курорти (Пампорово и Чепеларе), както и снабдяване на
търговски вериги от областите на Хасково, Ямбол и Бургас.
5. Организиране и учредяване на индустрии от типа „Маломащабни индустрии“ (SSI).
Създаване на условия за изнасяне на част от производството на възли, детайли,
заготовки, специфични услуги и т.н., които да се произвеждат в малки специализирани
предприятия или отделни квалифицирани работници, в т.ч. семейно, в помещения до или
във домовете им. Предприятието майка има ангажимента да обзаведе със съвременно
технологично оборудване помещението за съответния брой работни места, да доставя
материали и да приема готовата продукцията. Ноу-хау на този вид индустрия се състой
във високата специализация и производителност на труда, обвързани с високото
заплащане. Ползването на инструмента SSI в България има и друго предимство, всяко
предприятие майка, в т.ч. чуждестранно, е възможен кандидат за ползвайки европейско
финансиране по ПЧП, където делът на съфинансиране за технологично оборудване е
50%. Предимството на SSI се засилва и от невисоките инвестиции за съвременно
технологично оборудване от майката, при взаимноизгодно партньорство.
6. В ОУП е предвидено на подходящи места в пряко съседство с АМ „Марица” отреждане
на терени за обекти, обслужващи транзита на пътниците, предлагащи различни услуги в
т.ч.

отдих,

търговия,

хранене,

медицински,

административни,

юридически,

застрахователни и т.н.
7. Предвижда се отреждане на терени по цялото продължение на АМ „Марица” в границите
на общината за монтиране на общинска линеарна рекламна система за популяризиране
на България и общината, от която ще се генерират доходи за общината. Рекламата ще
популяризира града и общината, но ѝ ще привлича посетители - част от транзитно
преминаващите и туристите да посетят града и забележителности му.
В по-далечна перспектива 2027 - 2034 г., по предложение на ръководството на
Община Харманли в ОУП е предвидено създаване на промишлено-търговски и обслужващ
комплекс северно от гр. Харманли на незастроени терени на бившето поделение на МНО,
както и западно и северно от сега съществуващия център „за настаняване на чужденци“
(териториално устройствена зона „Смесената многофункционална зона - далечно
перспективна“ - СмФ/ОТПч). Развитието на предлаганата зона, ще е функция от понататъшното утвърждаване на „Промишлено търговски комплекс - IST” и на „Интермодален
терминал” в землището на с. Преславец.
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5.2. Селско стопанство
Селското стопанство е традиционен, силено развит отрасъл в общината. Към 1985
г. селскостопанската земя е заемала 67.6% или 470 675 дка от общата територия на
общината. ОПП е надхвърляла 41 млн. лв., с основни производствени фондове по цени към
същата година над 42.4 млн. лв., а заетите в сектора са били близо 4500 души. Към 2012 г.
общо приходите от нетни продажби на селското, горското стопанство и рибовъдство са 19.25
млн. лв.
5.2.1. Разпределение на земята по фондове
Към 2014 г. селското стопанство в общината продължава да е ефективен отрасъл,
като са запазени традициите само в някои подсектори от близкото минало. Близо 2/3 (434
201.9 дка) от територията на общината е заета от земеделски земи, като 95% от нея (410 092
дка) подлежат на обработване. От обработваемата земя, по данни на ОСЗ – Харманли –
69.2% (300 363 дка) са ниви, 18.1% (78 329 дка) са пасища и поляни, и 7.2% (31 610 дка) са
заети от трайни насаждения.
Поливните площи са около 32% от обработваемата земя. Поливането се
осъществява основно по гравитачен способ (наземни води), без намаляване на площта на
тези разположени на Маришката тераса. В общината функционират редица микроязовири,
които се използват за напояване (общ полезен обем – 13 155 m3), повечето са общински, а
един е държавна собственост (в землището на с. Изворово, с полезен обем 3800 m3).
Голямата част от общинските язовири са отдадени под аренда за рибовъдство и част от
продукцията им се реализира в областта, останалата в общината.
5.2.2. Размер и структура на земеделските земи
Таблица 102. Структура на земеделската земя
Показатели
Територия на Община
Харманли
Земеделска земя, в т.ч.
Друга земя, общо

69472,3

100.0

43447,3
26 025

62.5
37.5

Структура на
земеделската земя
Общо обработваема земя
Необработваема земя
(дерета, оврази и др.)

41030,2

94.4

2417,1

5.6

Ниви
Пасища и поляни

30036,3
7832,9

69.1
18.0
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Източник: ДФЗ – Хасково, обработка

Трайни насаждения

3161

7.3

„Адориа Консулт“ ЕООД

Структурата на земята по площ, по данни от ОСЗ - Харманли, е както следва: 21.3%
от площите са с размер до 3 дка; 52.9% - от 3 до 10 дка; 25% - от 10 до 30 дка; 2.1% - от 30
до 60 дка и 0.7% - над 61 дка. Средният размер на един имот е 5.2 дка, което определя голям
разпокъсаност на земеделските площи и води до неефективност при експлоатацията на
земята.
5.2.3. Земи според формата на собственост и стопанисване (по населени места)
Таблица 103.
Разпределение на
земеделската земя по
землища (дка)
Източник: ДФЗ – Хасково,
обработка „Адориа
Консулт“ ЕООД

Собствеността на
земята по данни на МЗХГ,
като

относителен

дял

спрямо общата територия,
е както следва: частна
собственост

–

38.4%;

общинска собственост –
30.9%, в т.ч. общинска
частна
стопанисвана
държавна

–

24%

и

–

7.2%;

12.7%;

на

ЕКАТТЕ
4128
4724
5298
6080
7315
12810
23011
23741
32100
32487
38011
43548
51041
53237
53775
54448
57434
58244
62832
67101
67581
77181
80552
80827
83377

Землище
с. Бисер
с. Богомил
с. Болярски извор
с. Браница
с. Българин
с. Върбово
с. Доситеево
с. Дрипчево
с. Иваново
с. Изворово
с. Коларово
с. Лешниково
с. Надежден
с. Овчарово
с. Орешец
с. Остър камък
с. Поляново
с. Преславец
с. Рогозиново
с. Славяново
с. Смирненци
гр. Харманли
с. Черепово
с. Черна могила
с. Шишманово
Всичко

Обща
територия
28 253
112
24 215
37 468
27 712
21 941
40 095
37 586
27 829
35 867
19 338
14 720
13 555
35 399
28 998
28 831
35 652
11 240
26 909
40 168
14 911
51 364
40 035
24 640
27 884
694 722

Земеделска
земя
16236
9821
27021
24687
9406
29992
25119
18209
26797
18021
8403
8495
27790
14370
15039
31839
8004
18738
25197
8881
25834
26100
17705
18900
460604

Дял,
%
57.5
40.6
72.1
89.1
42.9
74.8
66.8
65.4
74.7
93.2
57.1
62.7
78.5
49.6
52.2
89.3
71.2
69.6
62.7
59.6
50.3
65.2
71.9
67.8
66.3

обществени организации – 6.9%; и други – 11.1%. От други, най-голям дял имат земите на
религиозни организации – 0.15%, кооперативната собственост е 22 дка, а чуждестранната е
34 дка. Въпреки добрата териториална осигуреност и произтичащите от това предпоставки
за съвместни селскостопански дейности, кооперациите в общината не са много на брой.
Причината за липсата на кооперативна инициатива е недостатъчният финансов ресурс и
ниската степен на информираност относно възможностите за финансиране на земеделските
организации от ЕФ.
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Най-обширна е площта на земеделската земя в землището на с. Поляново – 31 839
дка, с. Доситеево – 29 992 дка, с. Овчарово – 27 790 дка и с. Браница – 27 021 дка. В
землището на гр. Харманли земята е 25 834 дка, а в селата Българин, Изворово, Славяново
и Черепово земята е от 24 хил. до 26 хил. дка. Най-малко обработваема земя 8-9 хил. дка е в
селата: Болярски Извор, Върбово, Лешниково, Надежден и Смирненци. В с. Богомил няма
земеделска земя.
Най-голям дял има земеделската земя в с. Коларово 93.2%, следвано от с. Поляново
89.3%, с. Българин 89.1%, при среден дял от 66.3% за общината.
5.2.4. Засети площи с основни земеделски култури в общината (средни добиви)
За стопанската 2012/2013 г., най-висок дял в общия обем на засетите масиви в
общината имат площите със зърнено-хлебни и фуражни култури – 37 000 дка. От тях найобширни площи са заети с пшеница – 32.3%. Нисък е делът на обработваемите земи с
технически култури – 5.4%. Трайните насаждения заемат 10.9% от обработваната земя.
Средните добиви на пшеница в общината са около 250 kg/дка, а тези на слънчоглед са 184
kg/дка. За сравнение като цяло средните добиви в ЮЦРП са съответно - 281 kg/дка от
пшеница и 129 kg/дка от слънчоглед. В сравнение с данните за областта, правят впечатление
значително по-високите добиви на слънчоглед в общината, за сметка на произведената
пшеница. В сравнение с предходните две години, добивите на тютюн през 2012 г. в Община
Харманли намаляват. В сравнение с данните от 1985 г. средният добив на пшеница е намален
с 22 kg/дка, на слънчоглед с 18 kg/дка. За царевицата няма съществени изменения в
добивите, но засетите площи са намалени 3 пъти. Спрямо същата година, с пъти е намалено
производството на култури като: люцерна, дини, пъпеши, сусам и тютюн. Площите с
бадемови масиви, сливи, ябълки и ягоди отсъстват - към 2013 г. всички лозя са винени.
Поливната площ е около 32%.
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Графика 25. Засети площи през 2013 и 2019 г, ha
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

2013 г.

2019 г.

Ръст, %

Източник: „Адориа Консулт“ ЕООД

Таблица 104. Засети площи през 2013 и 2019 г. (ha)

Култури

Източник: МЗХГ, обработка „Адориа
Консулт“ ЕООД

Намаление

на

засетите

Зърнено-хлебни
- пшеница
- ечемик
- царевица
Зеленчуци
Технически култури
- тютюн
- слънчоглед
Бостани
Трайни насаждения
Общо

2013 г.
(ha)
4200
3700
500
60
300
620
496
1240
200
1250
12 566

2019 г.
(ha)
7078
5404
472
89
480
2906
151
2583
120
1766
21049

Ръст,%
168.5
146.1
94.4
148.3
160.0
468.7
30.4
208.3
60.0
141.3
167.5

площи се наблюдава за следните култури: ечемик с 5,6%, тютюн с 69,9% и бостани с 40%.
Растениевъдството изцяло е ориентирано към хлебно зърнопроизводство. Снижени
са делът на отглежданите технически култури, зеленчуци и бостани, а цените и търсенето на
пазара на сусам и тютюн (харманлийска басма), са намалели в пъти. Делът на трайните
насаждения намалява от 9.8% на 7.2% по площ, независимо от увеличението на лозовите
масиви за производство на вино след 2008 г. Отглеждането и добивът на бадеми е намалял 4
пъти. По реализация на пазара отнесено към един декар бадемите надминават доходите на
тези от вино 6 пъти, при добив около 120 kg/дка. Загубена е дейността за отглеждане на
копринени буби и сурова коприна, традиционно развивана в района от средата на ХVII в.
Таблица 105. Структура на зърнено-житните култури
Култури
Зърнено житни култури

Засети
(ha)
6641

План
(ha)
437

Общо
(ha)

Структура
(%)

7078

228

100

Максимум
(ha)

Отношение (%)
максимум –
средна
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Обикн. (мека) пшеница
Твърда пшеница
Ечемик
Тритикале
Овес
Царевица за зърно
Сорго
Просо
Други зърнени
Ръж

5383
376
454
223
22
11
57
112
3
0

21
0
18
8
27
77
175
106
3
0

5404
377
472
231
49
89
232
219
6
0

76.34
5.32
6.67
3.26
0.69
1.25
3.28
3.09
0.08
0.00

5887
555
879
494
111
154
390
610
17

1.09
1.47
1.94
2.22
5.14
13.94
6.81
5.44
6.21

-

Източник: ДФЗ – Хасково,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Очертават се положителни тенденции в земеделието на общината след 2008 г., като
все повече аграрни фирми активно участват с проекти и усвояват средства ЕФ, с което
повишават своята конкурентоспособност. Коефициентът за усвояемост на еврофондовете е
висок, но това е така поради механизма за финансиране/подпомагане на големите и средни
арендатори на земеделски площи. Общият размер европейски средства за подпомагане на
земеделието в общината по данни на МЗХГ са 6037 хил. лв. за 2012 г. и общо за периода
2008-2013 г. - над 14 млн. лв. Не е известно каква част от тях се изплащат на собствениците,
отдали земите си под аренда с договори, сключени преди 2007 г., обстоятелство изискващо
активни действия за регулиране на преразпределението на бъдещите европейски средства за
подпомагане на земеделието, насочени към собствениците на земеделски земи - един от
инструментите за снижаване на бедността. Проблемите по усвояване на ЕФ основно са при
малките и средните стопанства, до които не достигат достатъчно европейски средства.
Малките и средните стопанства нямат достъп до пазара, както и финансови средства за
техника, технология, високопродуктивен разсад и за торене. Липсата на обединения на
дребните производители е основната причина за занижен ефект от обработката на земята.
Таблица 106. Групи култури по класификацията на ДФЗ в България (ха)
Средни стойности (ha)
Групи култури

Зърнено житни култури
Зърнено бобови култури
Технически култури
Маслодайни култури
Влакнодайни култури
Медицински и ароматни
култури
Фуражни култури
Пресни зеленчуци
Зеленчуци оранжерийни
Цветя и декоративни
растения
Угари
Лозя
Овощни видове
Черупкови

Засети

План

Общо

Структура,%
Засети

План

Дял,%
Засети План
Общо
Общо

6641
130
48
1824
10

437
107
151
2583
172

7078
237
199
4407
183

36
1
0
10
0

10
2
3
57
4

31
1
1
19
1

29
1
0
8
0

2
0
1
11
1

129
35
212
8

108
37
480
5

237
72
692
13

1
0
1
0

2
1
11
0

1
0
3
0

1
0
1
0

0
0
2
0

5
49
1596
120
167

0
7
58
13
9

5
56
1653
133
176

0
0
9
1
1

0
0
1
0
0

0
0
7
1
1

0
0
7
1
1

0
0
0
0
0
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Ягодоплодни видове
Трайни фуражни култури
Други
Всичко

3
6230
1187
18394

0
64
293
4524

3
6295
1480
22919

0
34
6
100

0
1
6
100

0
27
6
100

0
0
27
0
5
1
80
20
Източник: ДФЗ,

обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Общото увеличение на засетите площи през 2019 г. по номенклатурата за 2013 г. е
67.5%. Най-голямо увеличение са наблюдава при техническите култури, което се дължи на
рязкото увеличение на площите, засети със слънчоглед, чиито площи са увеличени повече
от 2 пъти. Има сериозно увеличение на площите със зърнени култури, зеленчуци и трайни
насаждения, в които не са отчетени ливади, пасища и мери през 2019 г. Данните не
позволяват да се направи достатъчно точен анализ на промените в засетите площи в Община
Харманли.
Въз основа на класификацията на културите в Република България е направен анализ
на засетите площи в Община Харманли. Общо засята площ в Община Харманли е 22 919 ha
(229.19 km2). При обща територия 694.62 km2 делът на земеделските земи е 33%.
Съотношението засети и планирани за засяване през следващата година земи е 80% към 20%.
Най-голям дял в площите заемат зърнено житните култури – 31%. На второ място са трайните
фуражни култури – 27% засети площи. На трето място са маслодайните култури с 19%. На
четвърто място са лозята със 7% засети площи. На пето място са други култури – 6%.
Останалите видове култури заемат по-малко от 3%. Значенията нула в таблицата означават,
че засетите площи са под 1 ha.
Меката пшеница заема огромната част от засетите площи – 76.3%. На второ място е
ечемикът с 6.7% и твърдата пшеница – 5.3%. Постоянни култури са меката и твърдата
пшеница, епизодични култури са ечемик и тритикале. Случайно засети култури са овесът,
царевицата за зърно, соргото, ръжта и другите зърнени житни култури. При тях
коефициентът на неравномерност е над 3 пъти, което показва че те са сеяни или под влияние
на конюнктурата или под влияние на опитване на пазара и т.н. Не може да се даде мотивиран
отговор за това, че определена култура е засявана само 1 или 2 пъти в течение на 7 години,
като това не е въпрос на сеитбооборот. Ако при постоянно засетите култури са детайлно
изяснени технологиите на работа, при случайно засетите култури няма постоянство в
технологиите и обикновено стопаните понасят загуби както от технологиите, така и от
пазарните сили.
Най-голям дял в зърнено-бобовите култури заема нахутът. Трите засявани култури
са случайни, защото показват значително отклонение от средната.
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Най-голям дял от техническите култури заема тютюнът. Захарното цвекло и хмелът
са засявани на площи под 1 ha.
Таблица 107. Структура на зърнено-бобовите култури
Култури
Зърнено бобови
култури
Фасул
Грах
Нахут

Засети
(ha)

План
(ha)

130
0
78
52

Общо
(ha)

Структура
(%)

Максимум
(ha)

Отношение (%)
максимум – средна

100
237
1
0.47
96
40.70
222
2.84
139
58.83
238
4.60
Източник: ДФЗ – Хасково, обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

107
1
18
88

Таблица 108. Структура на техническите култури
Култури
Технически
култури
Тютюн
Захарно цвекло
Други технически
Хмел

Засети
(ha)

План
(ha)

48
35
0
13
0

Общо
(ha)

151
117
0
34
0

Структура
(%)

Максимум
(ha)

Отношение (%)
максимум – средна

100
199
151
75.98
141
4.05
0
0.11
47
23.84
60
4.50
0
0.07
Източник: ДФЗ – Хасково, обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Площите със слънчоглед заемат 81.8% от всички площи, засети с технически
култури. Делът на рапицата е под 20%. Засетите с площи със слънчоглед и рапица показват,
че те се сеят постоянно. Особено показателно е, че максимално засятата площ със слънчоглед
е намерена - 3235 ha при обща сума на засетите площи – 3604 ha. Засетите площи с фъстъци
и маслодайна роза са под 1 ha.
Таблица 109. Структура на маслодайните култури
Култури
Маслодайни култури
Слънчоглед
Рапица
Фъстъци
Маслодайна роза

Засети
(ha)

План
(ha)

Общо
(ha)

1824
1022
802
0
0

2583
2583
0
0
0

4407
3604
802
0
0

Структура
(%)

Максимум
(ha)

100
81.78
18.20
0.01
0.01

Отношение (%)
максимум –
средна

3235
1022

0.89
1.27

-

Източник: ДФЗ – Хасково,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Памукът заема почти 100% от всички площи на влакнодайните култури, но се сее
епизодично, като максимално засятата площ в една година е 510 ha, а средната за периода –
183 ha.
Таблица 110. Структура на влакнодайните култури
Култури

Засети
(ha)

План
(ha)

Общо
(ha)

Влакнодайни култури
Памук

10
10

172
172

183
183

Структура
(%)
100
99.97

231

Максимум
(ha)
510

Отношение (%)
максимум –
средна
2.79
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Коноп

0

0

0

0.03

-

Източник: ДФЗ – Хасково,

обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Кориандърът заема над 78% от всички площи засети с медицински и ароматни
култури. И трите култури се засяват случайно.
Таблица 111. Структура на медицинските и ароматните култури
Култури
Медицински и
ароматни култури
Кориандър
Лавандула
Други етеричномаслени и лекарствени

Засети
(ha)
129
112
5
12

План
(ha)
108
73
5

Общо
(ha)

Структура
(%)

237
185
9

100
78.07
3.98

Максимум
(ha)

Отношение (%)
максимум – средна

275
17

2.46
3.69

30
43
17.95
6
5.6
Източник: ДФЗ – Хасково, обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Таблица 112. Структура на фуражните култури
Култури
Фуражни култури
Царевица за силаж
Други протеинодайни
Фуражни зеленчуци
Други фуражни
Фий

Засети
(ha)
35
2
4
0
27
2

План
(ha)
37
13
6
5
8
3

Общо
(ha)
72
15
11
5
35
5

Структура
(%)
100
21.33
14.69
7.52
49.25
721

Максимум
(ha)
34
24
37
63
12

Отношение (%)
максимум – средна

18.06
5.58
370.00
2.33
6.66
Източник: ДФЗ – Хасково,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Най-голям дял в структурата на фуражните култури заемат другите фуражни
култури, т. е. непосочени в таблиците на ДФЗ. На второ място е царевицата за силаж –
21.33% и другите протеинодайни – 14.69%. Всички фуражни култури имат случаен характер
на засяване.
От пресните зеленчуци най-голям дял заемат площите с дини – 18.56%, следвани
от други зеленчуци, краставици – полски, картофи и тикви. Сеитбата на всички пресни
зеленчуци има случаен характер. Явно това се дължи на системата на стимулиране на
земеделските стопани и на конюнктурата на пазара. При лоши резултати следва отказ от
засяване на такива култури. От това следва, че при случаен характер на засяване не могат да
се спазват всички агротехнически мероприятия и технологии, което винаги води до ниски
резултати при отглеждането на пресни зеленчуци. Тук е необходимо да се посочи, че
пресните зеленчуци, а и не само те, са силно зависими от напояването и климатичните
условия. В това отношение следва да се направят необходими изследвания за поливните
площи в общината.
Таблица 113. Структура на пресните зеленчуци
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Култури
Пресни зеленчуци
Картофи
Домати - полски
Краставици - полски
Пипер - полски
Домати - градински
Зелен фасул
Зелен грах
Тикви
Дини
Пъпеши
Култивирани гъби
Други зеленчуци

Засети
(ha)
212
26
19
44
1
6
0
7
23
19
23
1
44

План
(ha)
480
67
26
58
7
6
0
0
70
109
51
0
86

Общо Структура Максимум
Отношение (%)
(ha)
(ha)
(%)
максимум – средна
692
100
93
13.47
276
10.58
45
6.48
96
5.10
101
14.65
224
5.10
7
1.06
9
13.62
11
1.66
9
1.64
0
0.00
7
1.05
50
6.94
93
13.46
230
9.80
128
18.56
211
11.11
74
10.64
164
7.22
1
0.11
130
18.84
232
5.26
Източник: ДФЗ – Хасково, обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Таблица 114. Структура на оранжерийните зеленчуци
Култури
Зеленчуци оранжерийни
Домати – оранжерийни
Краставици –градински
Краставици – оранжерийни
Пипер – градински
Пипер - оранжериен

Засети План
(ha)
(ha)
8
5
3
2
4
1
0
0
1
1
0
0

Общо
(ha)
13
5
5
1
2
0

Структура Максимум
Отношение (%)
(ha)
(%)
максимум – средна
100
38.61
6
2.24
41.59
24
5.66
5.04
12.51
2
3.52
2.24
Източник: ДФЗ – Хасково,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Най-голям дял в оранжерийните зеленчуци заемат градинските краставици,
следвани от оранжерийните домати. Сравнително постоянно се сеят оранжерийни домати,
докато останалите зеленчуци се сеят случайно. Площите са незначителни.
Разсадниците са постоянни, а площите за цветята - луковични растения, имат
епизодичен характер. Размерът на площите е незначителен.
Таблица 115. Структура на цветята, декоративните растения и разсадниците
Култури
Цветя и декоративни
растения
Цветя - луковични растения
Цветя - саксийни
Цветя за рязане
Цветя оранжерийни
Производство на семена и
посадъчен материал
Разсадници за трайни
насаждения

Засети План
(ha)
(ha)

Общо
(ha)

Структура Максимум
(ha)
(%)

Отношение (%)
максимум – средна

5
2
0
0
0

0
0
0
0
0

5
2
0
0
0

100
44.18
0.89
0.03
0.03

-

-

0

0

0

5.19

-

-

2

0

2

49.69

4

3

2.09

1.21
Източник: ДФЗ – Хасково,

обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Угарите се наблюдават само в две години, като максималната площ е 49 ha.
Подчертано случаен характер на оставяне на земите под угар.
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Таблица 116. Таблица на угарите
Култури
Угари

Засети
(ha)
49

План
(ha)
7

Общо
(ha)
56

Структура
(%)
100

Максимум
(ha)
346

Отношение (%)
максимум – средна
6.99
Източник: ДФЗ – Хасково,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Винените лозя заемат над 98% от всички лозя. И двата вида лози са постоянни
насаждения. Има незначително намаляване и след това увеличаване на площите от лозя.
Таблица 117. Структура на лозята
Култури
Лозя
Лозя - десертни
Лозя - винени

Засети
(ha)
1596
31
1565

План
(ha)
58
1
57

Общо
(ha)
1653
31
1622

Структура
(%)
100
1.89
98.11

Максимум
(ha)
36
1591

Отношение (%)
максимум – средна
1.17
1.02
Източник: ДФЗ – Хасково,

обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Най-голям дял от овощните видове заемат сливите – 33.49%, следвани от
прасковите – 30.26% и крушите – 15.14%. Останалите овощни видове заемат малки площи.
Аронията и другите овощни видове явно са млади насаждения, защото показват случаен
характер на засяване.
Таблица 118. Структура на овощните видове
Култури
Овощни видове
Череши
Вишни
Кайсии, зарзали
Праскови
Сливи
Ябълки
Круши
Арония
Други овощни видове

Засети
(ha)
120
5
1
1
40
39
10
20
3
1

План
(ha)
13
0
0
0
1
6
1
0
4
1

Общо
(ha)
133
5
1
1
40
45
10
20
8
2

Структура
(%)
100
3.91
0.92
1.00
30.26
33.49
7.76
15.14
5.76
1.76

Максимум
(ha)
9
1
2
50
52
11
23
15
7

Отношение (%)
максимум – средна

1.78
0.87
1.61
1.26
1.34
1.13
1.15
4.44
5.74
Източник: ДФЗ – Хасково,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Лешниците заемат над 50% от всички площи, засети с черупкови. Може да се
отбележи, че площите незначително се увеличават.
Таблица 119. Структура на черупковите култури
Култури
Черупкови
Орехи
Бадеми
Лешници

Засети
(ha)
167
63
83
21

План
(ha)
9
3
5
0

Общо
(ha)
176
66
88
21

Структура
(%)
100
37.83
50.27
11.90
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Максимум
(ha)
79
126
36

Отношение (%)
максимум – средна

1.25
1.52
1.74
Източник: ДФЗ – Хасково,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД
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Площите с ягодоплодните са незначителни и нарастват незначително в течение на
годините.
Таблица 120. Структура на ягодоплодните видове
Култури
Ягодоплодни видове
Ягоди
Малини

Засети
(ha)

План
(ha)
3
0
1
0
2
0

Общо
(ha)

Структура Максимум
(ha)
(%)
100
3
1
23.13
1
2
76.87
4

Отношение (%)
максимум – средна

1.67
2.01
Източник: ДФЗ – Хасково,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Пасищата и мерите са регистрирани през 2017 г. и техните площи нарастват до 2019
г. Естествените ливади нарастват до 2016 г. От това следва, че има превръщане на естествени
ливади в пасища и мери от 2017 г. Именно това води до високи стойности на коефициента
на неравномерност, но тези площи имат постоянен характер. Площите с люцерна нарастват
и през 2019 г. достигат 902 ha.
Таблица 121. Структура на трайните фуражни насаждения
Култури
Трайни фуражни
култури
Люцерна
Естествени ливади
Пасища и мери

Засети
(ha)
6230
602
2408
3220

План
(ha)
64
64
0
0

Общо
(ha)

Структура
(%)

6295
666
2408
3220

100
10.59
38.25
51.16

Максимум
(ha)

Отношение (%)
максимум – средна

902
6245
8449

1.35
2.59
2.62
Източник: ДФЗ – Хасково,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Другите култури заемат твърде голям дял от всички засети площи. Във връзка с това
се предлага в бъдеще тази група от култури да се раздели на съответните култури, за да има
по-голяма яснота на засети площи в Община Харманли.
Таблица 122. Структура на други култури
Култури
Други

Засети
(ha)
1187

План
(ha)

Общо
(ha)
293

Структура
(%)

1480

100

Максимум
(ha)

Отношение (%)
максимум – средна
2004
1.69
Източник: ДФЗ – Хасково,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Групирането по култури позволява да се даде оценка на използването на земите по
екстензивен и интензивен начин. Структура на земеделските земи по култури показва, че
нейното използване е почти изключително екстензивно, видно от това че 77% от всички
земи са заети със: зърнено-житни култури – 31%, трайни фуражни култури – 27% и
маслодайни култури – 19%. Със зърнено-житни и маслодайни култури са засети 50% от
земите, а те изискват минимален човешки труд и гарантират доходи, но не са основа за
създаване на добавена стойност по веригата на използване на продукцията.
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Таблица 123. Норми за отглеждане на животни на мери и пасища 10
Източник: ЗСИЗЗ
Вид на животни
ЕРД над 24 месеца
ЕРД от 8 до 24 месеца
ЕРД от 2 до 8 месеца
ДРД /овце, кози/

Минимална
необходима
площ, ha
0,5
0,2
0,1
0,05

При спазване на посочените норми е
възможно на база на площите засети с трайни
фуражни култури да се отглеждат пасищно 12
590 ЕРД или 125 900 овце/кози.

5.2.5. Животновъдство - брой на селскостопанските животни в общината
Животновъдството в Община Харманли се развива основно от дребни
производители и индивидуални собственици за лична консумация на животни и продуктите
от тях. Динамиката в броя на селскостопанските стопанства се променя значително в
периода 2013 – 2019 г.
Таблица 124. Динамика на селските стопанства в Община Харманли (бр.)
Селище
Бисер
Богомил
Болярски извор
Браница
Българин
Върбово
Доситеево
Дрипчево
Иваново
Изворово
Коларово
Лешниково
Надежден
Овчарово
Орешец
Остър камък
Поляново
Преславец
Рогозиново
Славяново
Смирненци
Харманли
Черепово
Черна могила
Шишманово
Общо

2013 г.
2019 г.
Ръст
Дял
Общо
Общо
(%)
(%)
21
23
109.5
2.3
2
11
550.0
1.1
34
46
135.3
4.5
23
36
156.5
3.5
36
47
130.6
4.6
25
92
368.0
9.1
16
32
200.0
3.1
3
18
600.0
1.8
43
59
137.2
5.8
17
31
182.4
3.1
1
1
100.0
0.1
18
14
77.8
1.4
38
54
142.1
5.3
14
21
150.0
2.1
11
22
200.0
2.2
36
41
113.9
4.0
14
11
78.6
1.1
20
26
130.0
2.6
21
23
109.5
2.3
54
71
131.5
7.0
32
54
168.8
5.3
65
86
132.3
8.5
5
8
160.0
0.8
14
17
121.4
1.7
76
172
226.3
16.9
639
1016
159.0
100.0
Източник: БАБХ – Областна дирекция Хасково

За период от 6 години броят на селските стопанства в Община Харманли е увеличен
с 377 бр. или с 59%. Най-много се увеличават селските стопанства в с. Дрипчево – 6 пъти за

10

Правила за използване на мерите и пасищата съгласно чл. 37о, ал. 1 т. 2 и ал. 2 ЗСИЗЗ.
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период от 2013 – 2019 г. На второ място са стопанствата в с. Богомил и на трето – с. Върбово.
Намаление на стопанства се отбелязва само в с. Лешниково и с. Поляново.
Таблица 125. Структура на селските стопанства
в Община Харманли през 2013 г.
Населено
място
Бисер
Богомил
Болярски извор
Браница
Българин
Върбово
Доситеево
Дрипчево
Иваново
Изворово
Коларово
Лешниково
Надежден
Овчарово
Орешец
Остър камък
Поляново
Преславец
Рогозиново
Славяново
Смирненци
Харманли
Черепово
Черна могила
Шишманово
Общо
Дял,%

Дребни

Едри

Еднокопитни

Свине

3
2
11
19
14
12
13
3
11
11
1
3
9
7
4
20
2
4
15
17
19
35
4
13
8
260
40.7

17
0
20
4
15
12
3
0
31
6
0
12
28
7
7
14
10
15
4
29
12
29
1
1
68
345
54.0

1
1
1
3
-

3
7
1
-

Пчели

Общо

21
2
34
23
36
25
16
3
43
17
1
3
18
1
38
14
11
2
36
2
14
1
20
2
21
8
54
1
32
65
5
14
76
31
639
4.9
100.0
Източник: ДФЗ – Хасково, 2020 г.,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

През 2019 г. в структурата на селските стопанства в Община Харманли се
увеличават стопанствата с едри преживни животни, намаляват тези с дребни преживни
животни и практически изчезват стопанствата със свине (вероятно заради „Африканската
чума“).
Броят на стопанствата с дребни преживни животни се увеличава с 40% за период
от 6 години. Най-голямо увеличение на стопанствата с дребни преживни животни се
отбелязва в с. Шишманово 4.3 пъти, следвано от с. Върбово и с. Надежден. Средното
увеличение за периода е 1.4 пъти, като намаление се отбелязва в селата: Лешниково,
Рогозиново и в гр. Харманли.
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Таблица 126. Структура на селските стопанства
в Община Харманли през 2019 г.
Населено място
Бисер
Богомил
Болярски извор
Браница
Българин
Върбово
Доситеево
Дрипчево
Иваново
Изворово
Коларово
Лешниково
Надежден
Овчарово
Орешец
Остър камък
Поляново
Преславец
Рогозиново
Славяново
Смирненци
Харманли
Черепово
Черна могила
Шишманово
Общо
Дял,%

Дребни
6
6
16
21
19
46
13
3
14
10
1
1
24
15
8
17
2
6
10
27
24
25
4
13
34
365
35.9

Едри
16
4
30
14
27
46
19
13
44
19
0
13
29
4
13
20
9
18
11
43
26
59
4
4
133
618
60.8

Еднокопитни
1
1
1
2
0
1
1
2
2
1
1
13
1.3

Свине
-

Пчели Общо
23
11
46
1
36
47
92
32
18
1
59
1
31
1
14
54
21
1
22
4
41
11
2
26
23
1
71
4
54
1
86
8
17
4
172
2
18
1016
17.7 100.0
Източник: ДФЗ – Хасково, 2020 г.,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Таблица 127. Динамика на еднокопитните животни
Източник: ДФЗ – Хасково, 2020 г.,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Броят на стопанствата с едри преживни
животни в общината е увеличен с 80% за период
от

6

години.

Най-голямо

увеличение на

стопанствата с едри преживни животни се
отбелязва в селата: Доситеево, Черепово, Черна
могила, Върбово и Браница. Намаление се
отбелязва в селата: Бисер и Поляново, но е

Населено
място

2013 г.

2019 г.

Ръст
(пъти)

Бисер
Богомил
Българин
Дрипчево
Иваново
Изворово
Надежден
Овчарово
Рогозиново
Харманли
Шишманово
Общо

1
1
1
3

1
1
1
2
0
1
1
2
2
1
1
13

1.0
1.0
4.3

незначително.
Таблица 128. Динамика на едрите преживни животни
Населено
място
Бисер
Богомил

2013 г.

2019 г.

17

16
4

-

Ръст
(пъти)
0.9
-
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Болярски
извор
Браница
Българин
Върбово
Доситеево
Дрипчево
Иваново
Изворово
Лешниково
Надежден
Овчарово
Орешец
Остър камък
Поляново
Преславец
Рогозиново
Славяново
Смирненци
Харманли
Черепово
Черна
могила
Шишманово
Общо

20
4
15
12
3
31
6
12
28
7
7
14
10
15
4
29
12
29
1

30
14
27
46
19
13
44
19
13
29
4
13
20
9
18
11
43
26
59
4

1
68
345

4
133
618

-

1.5
3.5
1.8
3.8
6.3
1.4
3.2
1.1
1.0
0.6
1.9
1.4
0.9
1.2
2.8
1.5
2.2
2.0
4.0

Източник: ДФЗ – Хасково, 2020 г.,
обработка „Адориа Консулт“
ЕООД

Практически отглеждането на свине в
стопанства в Община Харманли е преустановено.
Не е известно дали се отглеждат свине в личните
стопанства, които обикновено не се регистрират в
стопанства.
Таблица 129. Динамика на стопанства със
свине
Източник: ДФЗ – Хасково, 2020 г.,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

4.0
2.0
1.8

Няма данни за броя на стопанствата с

пчелни семейства през 2013 г. За територията на
общината и наличието на големи горски площи
броят на стопанствата с пчелни семейства е твърде
малко.

Населено място
Болярски извор
Българин
Върбово
Изворово
Лешниково
Надежден
Остър камък
Поляново
Преславец
Рогозиново
Славяново
Смирненци
Общо

2013 г.
3
7
1
3
1
2
2
1
2
8
1
31

2019 г.
1
1
2

Ръст,%
12.5
6.5

Таблица 130. Пчелни семейства
Източник: ДФЗ – Хасково, 2020 г.,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД
Населено
място
Браница
Иваново
Орешец
Остър камък
Преславец
Смирненци
Харманли
Шишманово
Общо

2019 г.
(бр.)
1
1
1
4
2
4
1
4
18

Броят на стопанствата в животновъдството в Община
Харманли на 100 жители по селища се увелича с 50% за 6
години. Най-голямо увеличение се наблюдава в селата:
Дрипчево – 10.9 пъти, Богомил – 8.9 пъти и Върбово – 4.1 пъти.
Намаление на броя на стопанствата се отбелязва в с. Поляново
с 30%, и в с. Лешниково – с 10%.
Развитие след 2000 г. отбелязва биволовъдството, в

някой от селата с общ брой на животните около 400. Оптимистичното е, че в общината е
увеличен броят на овцете спрямо 1995 г. и все още се отглеждат високо продуктивни
селекционирани в България породи овце: тънкорунни и млечни породи. Сегашния им брои
е около 1450 и е достатъчен, за да се определят като основно стадо, при осигуряване на
условия и финансиране за развитие на овцевъдството. Към днешна дата получаваните
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първични продукти от овцевъдство: млечни продукти и вълна са търсени на европейския
пазар и са с висока цена. Подготвената за прежда вълна се стифира и е лесна за съхранение
стока.
Таблица 131. Динамика на животновъдните стопанства
в Община Харманли на 100 жители по населени места
Населени места

Население Стопанства
2013 г.
(бр.)

Бисер
Богомил
Болярски извор
Браница
Българин
Върбово
Доситеево
Дрипчево
Иваново
Изворово
Коларово
Лешниково
Надежден
Овчарово
Орешец
Остър камък
Поляново
Преславец
Рогозиново
Славяново
Смирненци
Харманли
Черепово
Черна могила
Шишманово
Общо

815
13
293
120
388
428
309
20
319
250
17
102
251
132
241
111
260
162
132
696
178
18147
168
107
542
24201

21
2
34
23
36
25
16
3
43
17
1
18
38
14
11
36
14
20
21
54
32
65
5
14
76
639

Стоп./
Стоп./
Население Стопанства
Ръст
100
100
2019 г.
(бр.)
(пъти)
2013 г.
2019 г.
2.6
713
23
3.2
1.3
15.4
8
11
137.5
8.9
11.6
274
46
16.8
1.4
19.2
105
36
34.3
1.8
9.3
346
47
13.6
1.5
5.8
385
92
23.9
4.1
5.2
305
32
10.5
2.0
15.0
11
18
163.6
10.9
13.5
303
59
19.5
1.4
6.8
199
31
15.6
2.3
5.9
14
1
7.1
1.2
17.6
84
14
16.7
0.9
15.1
237
54
22.8
1.5
10.6
106
21
19.8
1.9
4.6
217
22
10.1
2.2
32.4
89
41
46.1
1.4
5.4
273
11
4.0
0.7
12.3
157
26
16.6
1.3
15.9
137
23
16.8
1.1
7.8
610
71
11.6
1.5
18.0
163
54
33.1
1.8
0.4
19734
86
0.4
1.2
3.0
147
8
5.4
1.8
13.1
100
17
17.0
1.3
14.0
536
172
32.1
2.3
2.6
25253
1016
4.0
1.5
Източник: ДФЗ – Хасково, 2020 г.,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

През изследвания период се наблюдава сериозна динамика в развитието на
животновъдството в общината. Увеличението на ЕРД е 188.9%, на кози над 253%, а на овце
– 121.7%. Пчелните семейства са увеличени с 147.2%. Значително е увеличен броят на
птиците и зайците, но те нямат голямо стопанско значение и основно задоволяват нуждите
на домакинствата.
Таблица 132. Общи данни за отглежданите животните в Община Харманли
Животни

Говеда и биволи
Овце
Кози
Свине
Птици
Зайци
Коне
Пчелни семейства

Мярка

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г. Ръст, %

3652
10949
1625
156
3235
20

3700
10929
1961

1341

1323

5056
12221
3050
57
20201
70
5
1584

6108
13077
3345
57
20069
58
67
2006

6575
13563
3948
57
19180
58
54
2065

6637
14267
4302
33
19262
58
54
1991

6900
13326
4122
46
19202
58
24
1974

25673
83
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290.0
147.2
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Риба и зарибителен
материал
Охлюви
Калифорнийски
червеи
Други

кг.
кв.м.

5000

кв.м.

480
1172

11500

9017

7410

11001

10400

-

0.0

3100

3100

3100

3100

3100

-

2944

954

485

120

100

100

20.8

-

-

6

6

1
0.0
Източник: ДФЗ – Хасково, 2020 г.,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

При спазване на нормите за отглеждане на ЕРД и ДРД по ЗСПЗЗ за отглеждане на
ЕРД ще бъдат необходими 3450 ха, а за отглеждане на ДРД – 666.3 ха или общо 4116.3 ха.
Така ще бъдат използвани 65.4% от площта на мерите и пасищата на Община Харманли
(6295 ха). Естествено, тук не се отчита използването на селскостопански храни и отпадъци
от растениевъдството: люцерна, царевица за силаж, слама, царевичак и т.н.Следователно в
отглеждането на животни общината има изключително големи резерви например засяването
на повече площи с люцерна, което е отбелязано като положителна тенденция в
растениевъдството и дава възможност да се увеличи добавената стойност от сектор селско
стопанство в Община Харманли.
Осигуряването

на квалифицирани

кадри, специалисти

в земеделието

и

животновъдството в общината се осъществява от аграрния университет и професионалните
аграрни гимназии в гр. Пловдив и гр. Стара Загора. Със съдействие на общината сега са
развити професионални аграрни паралелки в СОУ "Неофит Рилски". Стимулирането на
учениците за получаване на аграрни специалности е възможно да се финансира от ОПНОИР
с бенефициент общината, по два идейни проекта от тази оперативната програма. Друга
възможност е поетапното преобразуване с разширение на програмата на ПГЕТ "Захари
Стоянов" гр. Харманли в „Аграрно-технически колеж“ с възлагане на допълнителна
функция

-

междуучилищен

център,

провеждащ

курсове

за

квалификация

или

преквалификация на младежи, завършили средно образование и граждани с основно
образование от съседните на Харманли малки общини.
Броят на козите майки е увеличен 2.5 пъти, броят на патиците 760 пъти (ниска база
или липса на информация през 2013 г.), зайкини майки – почти 10 пъти, крави месодайни –
440 пъти и т. н. В по-малка степен се увеличава броят на овцете и козите за месо. Появила
се е ферма за охлюви, а площите за калифорнийски червеи са намалени почти с 80%. Рибата
и рибните продукти не са посочени през 2019 г., но през годините са посочени стойности от
11 000 кг, което е явно недостатъчно на фона на водните площи, с които разполага общината
– много общински язовири, отдадени под наем, или липса на информация.
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Таблица 133. Динамика на отглеждане на животните в Община Харманли
Животни
Овце – общо
в т.ч. овце – млечни
месодайни
Кози – общо
в т.ч. кози – майки
Свине – общо
в т.ч. свине – майки
Птици – общо
в т.ч. кокошки - носачки
в т.ч. пуйки
в т.ч. патици
в т.ч. пъдпъдъци
бройлери

в т.ч. птици – др. (фазани, яребици, токачки, петли)

Зайци – общо
в т.ч. зайкини – майки
Коне
Пчелни семейства
Риба и зарибителен материал
Други
Говеда и биволи – общо
в т.ч. биволици
в т.ч. бременни малакини
в т.ч. телета и малачета до 1 г.
в т.ч. телета и малачета над 1 г. и под 2 г. за
угояване
в т.ч. телета и малачета над 1 г. за разплод и
бременни юници
в т.ч. крави – млечни
в т.ч. крави – месодайни
в т.ч. овце – месодайни
в т.ч. кози – други
в т.ч. свине – други
в т.ч. бройлери
в т.ч. птици - други (фазани, яребици, токачки,
петли)
в т.ч. овце – други
Охлюви
Калифорнийски червеи

Мярка
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
кг.
бр.
бр.
бр.
бр.

2013 г.
10949
10752
132
1625
1584
156
34
3235
3185
5
25
20
6
1341
5000
1172
3652
224

2019 г.
13326
12633
355
4122
3963
46
43
19202
175
0
19000
0
25
2
58
58
24
1974
0
0
6900
442
0
905

Ръст,%
121.7
117.5
168,9
253.7
250.2
29.5
126.5
593.6
5.5
0.0
76000.0
100
100
290.0
966.7
147.2
0.0
0.0
188.9
404.0

бр.

143

372

260.1

бр.

326

200

61.3

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

2893
5
132
43
119
-

2626
2201
355
159
3
25

90.8
44020.0
268.9
369.8
2.5
-

бр.

-

2

-

бр.
кв.м.
кв.м.

480

154
3100
100
20.8
Източник: ДФЗ – Хасково, 2020 г.,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Особено характерно е увеличеният брой на биволиците. Те се отглеждат с по-малко
грижи от кравите, но млеконадоят е по-малък и с по-голяма масленост. Броят на телетата и
малачетата е достатъчно висок, за да гарантира възпроизводството на ЕРД. Млечните крави
намаляват с 9.2%, докато броят на месодайните се увеличен 440 пъти.
Като цяло броят на стопанствата в Община Харманли се увеличава значително през
периода 2013 – 2019 г. независимо от намаление на населението в отделните селища. Това е
положителна тенденция, която се определя от два основни фактора: намаляване на
промишленото производство, придружено с намаляване на заетостта в промишлеността,
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пренасочване на населението към самозадоволяване и създаване на малки стопанства в
селата и получаване на субсидии от ПРСР.
Независимо от постигнатите резултати е необходимо да се отбележи, че
селскостопанските ресурси на общината все още се използват недостатъчно, което важи
както за отглеждането на различни култури, така и за отглеждане на животни.
5.2.6. Перспективите за развитие на селското стопанство
Днес основа на общата селскостопанска политика в ЕС са селскостопански
субсидии. Такива се осигуряват и за нашите производителите през ПРСР. Перспективите за
развитие на селското стопанство в общината подробно са анализирани в ОПР 2014-2020 г.
на Община Харманли, в ОСР на област Хасково, в настоящия ПИРО и са в съответствие с
приоритетите в националните стратегии, програми и разработки за периода до 2020/22 г., от
които основните са:
•

създаване на нови овощни видове и други трайни насаждения в местата с подходящи
почвено-климатични условия;

•

доставка на съвременни земеделски машини и технологии за повишаване ефективността
и културата на земеделието;

•

изграждане на съвременни животновъдни ферми за отглеждане на крави, овце, птици, и
други, отговарящи на улеснен достъп до национални и европейски финансови ресурси;

•

създаване на преработвателни мощности за преработка на земеделска и животновъдна
продукция;

•

стимулиране на биологичното производство;

•

повишаване на осведомеността, запознаване на производителите с нормативната база,
както и с научните постижения и добри практики и безплатни курсове за обучение и за
квалификация на младите хора в селата;

•

задълбочаване на връзките между професионалните гимназии и институти с аграрен
профил и хранително-вкусова индустрия;

•

създаване на специализирана борса и пазар за директни продажби на крайния клиент и от
преработващото предприятие за елиминиране на веригата прекупвачи;

•

цифровизация на селското стопанство и въвеждане на иновативни биотехнологии.
В реализирането на общинските земеделски политики би могло по-активно да се

привлече МИГ – Харманли, като през Стратегията на МИГ-а и ДФЗ земеделие се финансират
част от мероприятията за поливни системи и КМА.
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5.3. Горско стопанство
Общинските гори в Община Харманли се стопанисват от Общинско предприятие
„Горска компания“ (ОПГК). То е създадено с Решение № 149/26.02.2004 г. (Протокол № 7)
на Общински съвет Харманли на основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, чл. 53, т. 5, чл. 54, ал. 1 и
ал. 2, и чл. 55 ЗОС, с предмет на дейност: управление, маркиране, сортиментиране, кубиране,
залесяване, подготовка за провеждане на търгове (конкурси) за продажба на дървесина,
ползване и опазване на горите собственост на Община Харманли. Горскостопанският план за
общинските гори е изготвен през 2016 г. от „Агролеспроект“ ЕООД със срок до 2026 г. и е
утвърден със заповед РД 05-134/13.03.2019 г. на директора на „РДГ Кърджали“.
През 2019 г. от общинските гори са добити 685.85 m3 строителна дървесина и 9430
m3 дърва за горене. Продукцията от горското стопанство през 2019 г. е на стойност 778 хил.
лв. В общинските гори официално не се добиват горски плодове и билки. Няма данни как се
използват горите за пасища на добитък.
5.3.1. Горски територии в общината по населени места
Разположението на горите по населени места е исторически обусловено и е в
съответствие с релефните особености на териториите. В населените места в хълмисти и
предпланински терени преобладават повече гори. С най-голям горски територии разполагат
гр. Харманли (1756.3 ha, 7.5%), с. Доситеево (1587.1 ha, 6.8%), с. Болярски извор (1459.9 ha,
6.2%) и с. Славяново (1400.6 ha, 6.0%). Без гори е с. Богомил.
Средният размер на горските територии в едно населено място е 936.6 ha. Такова
разположение на горите позволява те да се използват за задоволяване нуждите на местното
население и да се намалят транспортните разходи при задоволяването му с дърва за горене.
Таблица 137. Общински горски територии
в Община Харманли (по населени места)
N

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13

Населено място

Горска територия (фонд)
Общинска
Държавна
Частна
Юрид. лица
Общо
ha
%
ha
%
ha
%
ha
%
ha
с. Бисер
987.5
6.5
47.7
0.8
8.2
0.5
0.0
1033.6
с. Богомил
- с. Болярски извор 1139.6
7.5
299.7
4.8
16.4
0.9
0.8
0.3
1459.9
с. Браница
455.7
3.0
256.4
4.1
357.3
20.6
51.0
22.0
1124.1
с. Българин
121.6
0.8
183.7
2.9
171.7
9.9
6.2
2.7
477.9
с. Върбово
1063.6
7.0
81.2
1.3
37.4
2.2
0.0
1179.4
с. Доситеево
243.1
1.6
678.9
10.9
93.4
5.4
0.4
0.2
1025.0
с. Дрипчево
395.1
2.6
1098.6
17.6
82.5
4.8
6.7
2.9
1587.1
с. Иваново
805.3
5.3
113.2
1.8
4.4
0.3
31.9
13.8
953.2
с. Изворово
349.5
2.3 645.6
10.3
185.9
10.7
14.4
6.2
1206.0
с. Коларово
106.4
0.7
64.7
1.0
90.4
5.2
14.7
6.3
268.7
с. Лешниково
592.6
3.9
11.9
0.2
7.6
0.4
0.6
0.3
611.1
с. Надежден
487.3
3.2
13.3
0.2
8.4
0.5
0.0
509.0

244

%
4.4
6.2
4.8
2.0
5.0
4.4
6.8
4.1
5.2
1.1
2.6
2.2
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14 с. Овчарово
15 с. Орешец
16 с. Остър камък
17 с. Поляново
18 с. Преславец
19 с. Рогозиново
20 с. Славяново
21 с. Смирненци
22 гр. Харманли
23 с. Черепово
24 с. Черна могила
25 с. Шишманово
Общо за общината

334.3
2.2
1291.5
8.5
1215.5
8
288.7
1.9
303.8
2
60.8
0.4
1337.1
8.8
319.1
2.1
1489.1
9.8
288.6
1.9
774.7
5.1
744.4
4.9
5194.9 100.0

361.0
57.1
94.3
18.8
1.7
548.3
40.2
204.2
253.1
970.9
25.1
183.9
6253.5

5.8
0.9
1.5
0.3
0.0
8.8
0.6
3.3
4.0
15.5
0.4
2.9
100.0

49.0
0.9
79.2
5.4
12.5
79.6
31.5
4.9
23.1
354.2
7.2
24.3
1735.4

2.8
0.1
4.6
0.3
0.7
4.6
1.8
0.3
1.3
20.4
0.4
1.4
100.0

13.9
1.5
4.6
0.3
1.6
3.6
30.8
0.9
44.9
0.9
1.8
231.5

6.0
0.6
2.0
0.0
0.1
0.7
1.6
13.3
0.4
19.4
0.4
0.8
100.0

756.6
3.2
1356.5
5.8
1390.7
5.9
310.2
1.3
323.9
1.4
705.6
3.0
1400.6
6.0
550.2
2.3
1756.3
7.5
1654.5
7.1
823.4
3.5
952.7
4.1
23416.2 100.0

Източник: ОПГК гр. Харманли

5.3.2. Средногодишно ползване
В ГСП на ОПГК съобразно биологичните особености на дървесните видове,
състоянието на насажденията, условията на месторастене и функциите на горите са
определени видовете сечи и тяхната интензивност. Въз основа на направените разчети за
общинските горски територии от възобновителни сечи ще се добият 11 331 m3, от отгледни
сечи 1490 m3, и от принудителни сечи 508 m3 стояща маса без клони. Общият добив от
общинските гори, обект на горскостопанския план, е в размер на 133 295 m3 стояща маса без
клони, или по 13 330 m3 средногодишно. 11
През периода 2013 – 2019 г. с 3.04 пъти е увеличена действителната сеч на площи с
иглолистни гори, а обемът на сечта е с 51.7% по-голям спрямо 2013 г. Предвидените по план
през 2019 г. площи с широколистни гори са със 6.9% повече, а сечта от тях е намалена с
44.6%. Действително отсечените широколистни гори по площ е със 7.9% повече, а отсечената
дървесина е по-малко от планираната. Действителните сечи за двата вида гори по площ през
2019 г. са увеличени с 24.1%, а действително отсечената дървесна лежаща маса е по-малко
със 17.5%.
Таблица 138. Отсечени гори и лежаща маса в m3 от общинските гори
Показател
Иглолистни, предвидени по годишен план
Иглолистни, действително отсечени
Широколистни, предвидени по годишен
план
Широколистни, действително отсечени
Общо
Предвидени по годишен план
Действително отсечени

11

2013 г.
Лежаща
ha
маса, m3
26.3
2086.34

2019 г.
Лежаща
ha
маса, m3
89.2
2947
79.9
3166

Ръст,%
Лежаща
ha
маса, m3
303.8
151.7

310.9
290.7

13253.00
9842.61

332.4
313.6

7337
6670

106.9
107.9

55.4
67.8

310.9
317.0

13253.00
11928.95

421.6
393.5

10284
9836

135.6
124.1

77.6
82.5

Протокол от 30.08.2017 г., в изпълнение на Заповед № 582/28.08.2017 г. на директора на „Регионална
дирекция по горите гр. Кърджали“.
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Източник: ОПГК гр. Харманли,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

В годишния план за ползване на дървесина от горските територии на Община
Харманли за 2020 г. планирано количество за сеч е 13 432 m3 стояща дървесина. От тях, едра
– 764 m3 стояща дървесина; средна – 1919 m3 стояща дървесина; дребна – 428 m3 стояща
дървесина; и дърва за огрев – 7692 m3 стояща дървесина. В годишния план преобладават
широколистната дървесина - площи – 86.3% (371,1 ha).
Таблица 139. Годишен план за ползване на дървесина от горски територии на
Община Харманли през 2020 г.
Показател
Площ
Общо
Стояща маса
Общо
Лежаща маса
Общо
Едра
Общо
Средна
Общо
Дребна
Общо
Дърва
Общо

Вид
Иглолистни
Широколистни

Мярка
Ха
Ха

Общо
58,7
371,1
429,8

%
13.7
86.3
100.0

Иглолистни
Широколистни

M3
M3

2787
10645
13432

20.7
79.3
100.0

54.8

1965
9132
11097

17.7
82.3
100.0

45.2

87
677
764

11.4
88.6
100.0

24.6

494
1425
1919

25.7
74.3
100.0

61.7

256
172
428

59.8
4002
100.0

13.8

Иглолистни
Широколистни
Иглолистни
Широколистни
Иглолистни
Широколистни
Иглолистни
Широколистни
Иглолистни
Широколистни

M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3

Дял,%

1033
13.4
6659
86.6
7692 100.0
Източник: ОПГК гр. Харманли,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

5.3.3. Финансови резултати от дейността на ОПГК гр. Харманли
Наблюдава се спад на печалбата от дейността на ОПГК гр. Харманли. От друга
страна, общинските гори не се използват достатъчно ефективно за събиране на горски
плодове, билки, за лов на диви животни, за пасища на добитък, за отглеждане на пчели и т.н.
Т.е., напълно е възможно приходите и печалбата от експлоатацията на общинските горски
площи да се повишат, което може да повлияе положително на заетостта на населението и да
позволи подобряване на приходите в общинския бюджет.
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Таблица 141. Приходи от стоки и продукция, отчет на разходите и финансови
резултат на ОПГК гр. Харманли за периода 2013-2019 г. (хил. лв.)
Година
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Приходи от
продажби
на стоки
1046
1003
960
1052
930
837
941

План
1293
1205
1373
1292
1000
860
860

Отчет

Финансов
резултат

1023
992
875
889
793
766
791

23
11
85
163
137
71
150

Източник: ОПГК гр. Харманли,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Наблюдават се значителни
отклонения между плана и отчета за
дейността на ОПГК. Планирането се
подобрява в края на периода, като

дори през 2019 г. приходите от продажба на стоки и продукция е по-висока от плана.
Финансовите резултати се колебаят в широки граници от 11 до 150 хил. лв. на година. Това
дава основание да се твърди, че ОПГК има значителен потенциал да осигури определени
ресурси за общината не само от материален, но и от финансов характер.
Не е ясно защо разходите за външни услуги са толкова високи. Обикновено те
включват дейности, които ОПГК гр. Харманли не може да изпълни самостоятелно.
Независимо от това делът на външните услуги е голям и в течение на годините расте. В поголяма степен това важи и за работната заплата, чийто дял нараства от 19.9% на 31.1% от
разходите по отчет.
Таблица 142. Структура на разходите на ОПГК (хил. лв.)
Година
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Разходи

Издръжка

1023
992
875
889
793
766
791

690
670
487
421
430
359
426

Външни
услуги (ВУ)
472
414
318
278
320
243
332

Работна Дял на
Дял на
заплата ВУ, % заплата, %
204
68.4
19.9
228
61.8
23.0
258
65.3
29.5
252
66.0
28.3
233
74.4
29.4
241
67.7
31.5
246
77.9
31.1
Източник: ОПГК гр. Харманли,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

5.4. Туризъм
На територията на Община Харманли има благоприятни условия за развитието на:
еко-, пешеходен, винен, селски, ловен, културно–познавателен, приключенски и
алтернативен туризъм. С най–голям потенциал за развитие в Община Харманли са
културно-познавателния, еко-, винения и ловния туризъм. Съществуват условия за
пешеходни, велосипедни и винени турове за малки групи.
В съответствие със Закона за туризма и Концепцията за туристическо райониране
на България (Концепцията), България е разделена на 9 туристически района. Община
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Харманли попада в Тракийски туристически район, с център гр. Пловдив. От своя страна
Тракийския туристически район се разделя на Пловдивски и Старозагорски подрайон. В
Концепцията е предвидено основна специализация „културен и винен туризъм“ на
Тракийския туристически район, с разширена специализация: културен туризъм (всички
видове); винен туризъм; делови туризъм (MICE); градски развлекателен и шопинг туризъм;
здравен туризъм (всички видове), приключенски и екотуризъм.
5.4.1. Туристически ресурси
По своя генезис туристическите ресурси се делят на две големи групи – природни
и антропогенни.
Природните туристически ресурси са обекти и явления от околната среда, които
са атрактивни за туристите. Атрактивността им до голяма степен се дължи на лечебните,
рекреативните и познавателните потребности и отчасти на развлекателност или елемент на
куриозност. Важна роля играят защитените територии, като ресурсен туристически
потенциал и зони за опазване и възпроизводство на редки и защитени растителни и
животински видове.
Антропогенните ресурси са обекти и явления, плод на човешката дейност,
притежаващи туристическа атрактивност. Те са свързани със социо-културната среда и се
различават коренно от природните. При антропогенните ресурси се открояват
познавателният, естетическият и развлекателният компонент, докато рекреативният има помалко значение. Потенциалът на антропогенните ресурси обхваща културно-историческото
наследство и социалната практика.
Критериите за класифициране на антропогенните ресурси

са:

времеви,

пространствени и различни сфери на живот. В зависимост от това се делят на няколко вида:
Културно-исторически – носители на материалната култура и историята на обществата.
•

Развлекателни

•

Прояви и събития:
5.4.1.1. Природни ресурси на Община Харманли
Територията

на

Община

Харманли

попада

в

преходно-континенталната

(средиземноморска) подобласт на европейската континентална област. Общината е с
разнообразен релеф и вариращата надморска височина. Тук попадат Източнородопските
ниски планини и речни долини, Бранишко-Дервентски ниско планински район, който
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обхваща югозападните части на Сакар планина и обширна равнина с ниски хълмисти форми
северно от Харманлийска река. През района минават р. Марица и р. Харманлийска, които
дават своя облик на природния ландшафт.
На територията на Община Харманли има 7 ЗТ (2 ПЗ и 5 ЗМ). Територията на
общината частично се покрива от 7 ЗЗ по НАТУРА 2000 – 4 по Директивата за
местообитанията и 3 по Директивата за птиците, обявени по Закона за биологичното
разнообразие с обща площ 42 577.5299 ha, съставляващи 61.287% от територията на
общината.
ЗМ „Дефилето“ (1 273.22 ha). Обхваща части от землищата на гр. Харманли, с.
Остър камък, с. Поляново. Срещат се интересни субсредиземноморски дъбови гори,
крайречни формации от върби, смесени ясеново-елшови групировки край реките и
защитени животни.
ЗМ „Бакърлия” (387.15 ha). Обхваща част от землището на с. Изворово. Обхваща
река Бакър дере и склоновете на планина Сакар - ниски скалисти масиви с много влечуги.
Обявена е за защитена местност с цел опазване на животински видове. В местността се
срещат типични за Сакар местообитания, ландшафти, скални пейзажи и насаждения, и е част
от орнитологично важно място южен Сакар.
ПЗ „Находище на блатно кокиче - м „Сазлъка“ (10.02 ha). Обхваща част от
землището на с. Бисер.
ПЗ „Долмен” (0.1 ha). Обхваща част от землището на с. Остър камък.
Опазване на тракийски долмен.
ПЗ „Водопад Кору-дере” (0.2 ha). Обхваща част от землището на с. Остър
камък.
ПЗ „Кюмурлука” (0.4 ha). Обхваща част от землището на гр. Харманли.
Опазване на водопад на р. Кюмурлушка при вливането ѝ в река Харманлийска (Олудере).
ПЗ „Пещера Хайдушката дупка“ (0.5 ha). Обхваща част от землището на с.
Дрипчево. Опазване на пещера, служила за скривалище на байрактаря на Индже
войвода Кара Колю.
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ЗЗ BG0002021 „Сакар” (6 867.98 ha на територията на Община Харманли).
Обхваща част от землищата на с. Дрипчево, с. Изворово и с. Черепово. ЗЗ по
директивата за птиците.
ЗЗ BG0001034 „Остър камък” (8 998.82 ha на територията на Община
Харманли). Обхваща част от землищата на гр. Харманли, с. Бисер, с. Иваново, с.
Лешниково, с. Надежден, с. Остър камък, с. Поляново и с. Черна могила. ЗЗ по
директивата за местообитанията. Срещат се характерни местообитания, безгръбначни,
земноводни и влечуги, бозайници и прилепи.
ЗЗ BG0000578 „Река Марица” (1140.94 ha на територията на Община
Харманли). Обхваща част от землищата на гр. Харманли, с. Бисер, с. Българин, с.
Доситеево, с. Преславец, с. Рогозиново и с. Шишманово. ЗЗ по директивата за
местообитанията. Срещат се характерни местообитания, се безгръбначни, риби,
земноводни и влечуги, бозайници, прилепи.
ЗЗ BG0001032 „Родопи Източни” (3402.22 ha на територията на Община
Харманли). Обхваща част от землищата на с. Болярски извор, с. Върбово, с. Орешец и
с. Славяново. ЗЗ по директивата за местообитанията. Срещат се характерни
местообитания, безгръбначни, риби, земноводни и влечуги, прилепи.
ЗЗ BG0002020 „Радинчево” (3 883.88 ha на територията на Община Харманли).
Обхваща част от землищата на с. Бисер, с. Доситеево, с. Изворово и с. Рогозиново. ЗЗ
по директивата за птиците. Срещат се гнездящи птици.
ЗЗ BG0002092 „Харманлийска река” (3349.65 ha на територията на Община
Харманли). Обхваща част от землищата на гр. Харманли, с. Остър камък и с. Поляново.
ЗЗ по директивата за птиците. В районът на Харманлийска река са установени 149 вида
птици, от които 28 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите
се видове 35 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International,
2004). Като световно застрашен в категория SPEC1 е включен 1 вид - малкия корморан
(Phalacrocorax pygmeus), а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 20
вида, в SPEC3 - 42 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 45 вида,
включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се
изискват специални мерки за защита. От тях 41 са вписани също в приложение I на
Директива 79/409 на ЕС. Районът на Харманлийска река е едно от най-важните места в
страната от значение за Европейския съюз за опазване на големия маслинов
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присмехулник (Hippolais olivetorum) и дебелоклюната чучулига (Melanocorhypha
calandra), които гнездят тук в значими количества. Късопръстата чучулига (Calandrella
brachydactyla) също има представителна гнездова популация тук. През 2005 година
територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.
На територията на общината има множество микроязовири и водоеми, и реки
като Марица и Харманлийска, които придават специфичен облик на природната
територия. Определящи за различни форми на отдих сред природата са няколко
микроязовира в с. Надежден (площ 177 ha), с. Изворово (Дервеня) и гр. Харманли.
Има и различни красиви природни територии, феномени и крайречните поречия.
Сред природните обекти се срещат антропогенни забележителности като долмени,
тракийски светилища, средновековна крепост и др. Красиви местности и причудливи
природни местности: м. „Кутела“, м. „Големите камъни“, пълноводната река Марица, м.
Бакаджик (край с. Рогозиново); Хайдушката дупка (малка пещера), Караколювата къща
(пещера, скривалище на байрактаря на Индже войвода Кара Колю), м. Широкия алчак,
Гората Ада (край с. Дрипчево); хайдушкото кладенче Колджака, множество чешми,
„Йоргева могила“ (открити златен накит от 320 мъниста и два златни предмета от първата
половина на второто хилядолетие преди н.е., край с. Изворово); Каракольовата дупка в
м. „Големите камъни“ – според преданието тук се е криел Кара Кольо Омарчалията –
байрактар на Индже войвода (край с. Черепово) и др.
В Община Харманли има вековни дървета, които представляват интерес за
любителите на природата. Такива са вековен дъб на 400 г. (обявен през 2012 г. със
Заповед на Министъра на МОСВ за „вековно дърво“); Вековно дърво в ЗМ Сазлъка; 500
годишен дъб в с. Остър камък; Източен чинар (Platanus Orientalis), вписан в Червената
книга на България.
5.4.1.2. Антропогенни ресурси на Община Харманли
Исторически ресурси
Край с. Орешец (Община Харманли) се намира Скалния култов тракийски
комплекс „Глухите камъни“. Същият представлява културно-историческа и природна
забележителност. В скалния масив са издълбани 200 трапецовидни ниши, зооморфни и
антропоморфни скални профили, които вероятно са били използвани за полагане на
праха на умрели знатни траки от района. Обектът е един от най-интересните в района, но
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не е достъпен откъм Община Харманли. За да влезе в туристическо обръщение е
необходимо да се прокара път и обекта да се социализира.
Край село Изворово (и други места на територията на Община Харманли) има
останки от пътя Виа Диагоналис (Via militaris). Построен е по времето на римския
император Нерон (37 – 68 г. ) през I век и е завършен по времето на император Траян (53
– 117 г.). Пътят е свързвал Европа с Мала Азия. Днес останки от каменната настилка на
римския път са консервирани и изложени при римската станция „Кастра Рубра“ в близост
до с. Изворово, Община Харманли.
Пътят е бил широк 6-8 m, постлан е с големи каменни блокове и е с две ленти за
движение. Разкритият участък близо до ГКПП „Капитан Андреево“ се оказва три пъти
по-широк: цели 18 метра.
Днес Виа Диагоналис е част от Културните коридори на Европа и един от найважните транснационалните културни маршрути в Югоизточна Европа. Преминава през
пет столици - Любляна, Загреб, Сараево, Белград, София и Анкара.
В периода декември 2007 – май 2008 г. успешно е реализиран Проект "Виа
Диагоналис и българския Стоунхендж" (Договор BG2004/016-782.01.06.03.11), с
бенефициенти – водещ партньор Община Харманли и партньор - община Тригоно,
Гърция. Целта на проекта е създаване на местен туристически продукт на основата на
ключови забележителности, свързване на туристическите дейности с близкия гръцки
регион, опазване на ключови забележителности (Виа Диагоналис и Кастра рубра) и
стимулирането на устойчив културен туризъм на територията на Община Харманли.
Най-значимите находки при археологическите разкопки са експонирани в туристическия
център в с. Изворово и Историческия музей в гр. Харманли.
Римска станция, късноантична и средновековна крепост „Кастра Рубра“
(Castra Rubra, GPS координати: 41°55’56” С.Ш. и 26°05’32” И.Д.). Руините от римската
крепост се намира в м. „Калето“ (м. „Козлари“) на 6 km югозападно от с. Изворово,
Община Харманли. Червената крепост е построена през II век и е служила за крайпътна
станция за смяна на коне (мансио) на Римската държавна поща, които са били изграждани
на 25 римски мили една от друга, по протежение на римския път. Станцията се е състояла
от помещение за малкия гарнизон, страноприемница, магазинчета и неизследвани
помещения. Съседните станции по Виа Диагоналис все още не са разкрити.
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Край входната кула на крепостта е открито съкровище с византийските монети
сечени от императорите Маврикий и Ираклий. Местност "Калето" представлява огромен
комплекс, който е обитаем още през неолита (новокаменната епоха). От крепостта са
разкрити част от стената, две кули и входната порта.
Изготвен е проект за реставрация на крепостта и се очаква същия да бъде
одобрен за финансиране.
Снимки 51 и 52. Станция, късноантична
и средновековна крепост „Кастра Рубра“

Източник: Общинска администрация Харманли

В миналото на територията на Община Харманли е имало две пътни станции.
Втората е била по-малка и се намирала западно от гр. Харманли между селата Овчарово
и Тянево.
Долмени. Долмените (на бретонски: taol maen — каменна маса) са мегалитни
съоръжения, изградени от няколко положени отвесно каменни плочи, които образуват
камера и са покрити с друга каменна плоча. Долмените в България са разпространени
основно в Югоизточна Тракия (около 750 на брой), като според изследователите им
тяхната концентрация е най-висока в Сакар, Странджа и Източните Родопи.
Менхирът „Чучул камък“ при с. Овчарово (южния край на с. Овчарово, GPS
координати: 42.0108° С. Ш. 25.9972° И. Д.) е тракийски мегалитен паметник, съхранен и
до днес. Менхирът представлява грубо оформена конусовидна трахитна колона с
надземна височина 2.10 m и диаметър 1 m. Този тип съоръжения принадлежат към така
наречените мегалити, които за българските земи се датират в рамките на ранножелязната
епоха (ХII – VI в. пр. Хр.) и се свързват с траките. Североизточно от селото в м
„Орехчето“ е открито селище от ранната Желязната епоха, което е било свързано с
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менхирът „Чучул камък“. През 2008 г. край мегалитът е поставена верижна ограда и
информационна табела.
Снимки 55, 56 и 57. Менхир при с. Овчарово

Източник: Общинска администрация Харманли

Долменът "Каменната къща", край с. Остър камък (GPS координати:
41.883333° С. Ш., 25.85° И. Д.). Намира се в дясно от пътя към селото, на ок. 500-700 m
от връх Остър камък. Запазени са само три от стените на долмена.
Снимки 58 и 59. Долмен "Каменната къща", край с. Остър камък

Източник: Общинска администрация Харманли

Долмен в м Блага черква, с. Изворово е от I хил. пр. Хр. (GPS координати: N 41˚
57' 43.8", E 26˚ 08' 13.7"). Долменът е разположен югозападно от с. Изворово. Той е със
съвсем малки размери и вероятно е бил детски.
Други долмени има край с. Българин, Остър камък (GPS координати: 41°53'16.3"
,N 25°51'46.6" E; разположен непосредствено до малък изкуствен водоем северно от
шосето, което води от гр. Харманли към селото); с. Дрипчево и др.
Край с. Доситеево през 1993 г. е открито Скално светилище, което заема площ
от 2.5 декара. Светилището е разположено в м „Семерчето“ на 1.5 km северозападно от
с. Доситеево (GPS координати: N 41.92747°, E 26.00820°), Харманлийско и е на около 6
km от р. Марица в Югозападен Сакар. Открити са съоръжения и материали от късната
бронзова, ранната желязна, късната желязна, късноелинистическата и римската епохи.
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Край с. Изворово е открита Надгробна могила с размер 31 m на 2.9 m
Наблюдават се два етапа на натрупване на културни пластове – първата половина на II
хил. пр. Хр. (средна бронзова епоха), а вторият – II в. сл. Хр. (римски период). Тогава
около надгробната могила възниква селище.
Снимки 63, 64 и 65. Накит открит в надгробна могила
край с. Изворово, Община Харманли

Източник: Общинска администрация Харманли

В градската градина на Харманли също има надгробна могила. Тя е от римския
период и в нея вероятно е погребан тракийски войн.
Непроучени до момента паметници (могили, некрополи, гробове, селища и др.)
от тракийската епоха има в много от селищата на Община Харманли.
В памет на загиналите руски войници за свободата на Харманли е построен
Руският паметник. Той е построен през 1899 г. на мястото, където се е провел паметният
бой. Паметникът е изграден в съвременния му вид през 1935-1939 г. след като е
възстановен първоначалният.
Архитектурни ресурси
В град Харманли има три емблематични архитектурни забележителности –
съхранена стена от старинен Кервансарай, Гърбавият мост и Изворът на Белоногата.
Кервансараят е първата голяма постройка, около която се е развил град
Харманли. В превод от турски кервансарай означава дворец за кервани с вътрешен двор.
В миналото в градовете, на пътищата или извън населените места, се изграждали
кервансараи, които служели като място за хранене и преспиване на пътници и търговски
кервани. Кервансараят в Харманли е изграден между 1510 и 1520 г. на десния бряг на
Харманлийска река (тогава Олу-дере), върху останки от византийската епоха, които
лежат под днешното ниво на паркинга край хотел „Хеброс“. До 1866 г. кервансараят е
запазен в някогашния си вид. Той е имал 3 отделения, средното кръгообразно (с 25
метров напречник) извито в свод. Шадравана е бил разположен в двора. Другите 2 крила
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от останалите две страни са били с размери 45 m на 25 m. Всички отделения били с
оловни покриви.
Снимки 67 и 68. Останки от Кервансарая

Източник: Общинска администрация Харманли

Гърбавият мост в гр. Харманли е построен през 1585 г. непосредствено до
Кервансарая. Дължината на моста е 109 m, а ширината – 6 m. Блоковете, корнизите,
перилата и поставката за надписа са свързани с железни скоби и съединители, запоени с
разтопено олово и сяра. Поставката за надписа, издигната на източния парапет, прилича
на огромен трон в средата, на който е зазидана плочата от бял мрамор, върху която в
стихотворна форма е изрязан надписа. Днес под Гърбавия мост не тече река. Мостът е
реставриран и консервиран в периода 2019-2020 г., а пространството около него е изцяло
обновено.
Снимки 69 и 70. Гърбавият мост в гр. Харманли

Източник: Общинска администрация Харманли

Изворът на Белоногата е свързан с легендата за родолюбивата българка
Гергана, която се славила с дивната си хубост, скромно поведение и достойно държание.
Красивото момиче става причина за построяването на бяла чешма през XVI век, но
оригиналът не е запазен. Чешмата имала 12 корита и 3 чучура. Днес на това място се
издига голяма градена чешма, а до нея има каменна плоча с куплет от едноименната
поема на Петко Р. Славейков. Край чешмата днес се издига съвременна статуя,
изобразяваща стройния силует на белоногата Гергана.
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Снимка (пано) 71. Чешма Изворът на Белоногата, гр. Харманли

Източник: Общинска администрация Харманли

Религиозни ресурси
На територията на Община Харманли има различни религиозни обекти, които
биха могли да представляват интерес за туристите. Един от най-интересните е Теке на
Хазър баба (турска гробница/тюрбе; GPS координати: N 41° 59' 22.0", E 26° 01' 32.8"). В
село Богомил през XVI в. е издигнат мавзолей на местен турски владетел. Патронът на
бекташкото тюрбе е известен от надписа над входа с името Хазър баба (починал 15401541 г.). Тюрбето е строено със строителни материали от римско време, на входа има
мраморни колони. Текето представлява голяма осемстенна каменна сграда, покрита с
полусферичен купол. Височината му е приблизително 10 м., а входът се намира на
източната стена. Пред него има почти квадратно
преддверие с полусферичен купол. По решение на
Народното събрание, през 1898 г. текето е превърнато в
християнски

храм.

Местните

хора

видоизменили

интериора, преддверието е затворено и преврънато в
апсида.

Стените

бил

украсили

със

щамповани

християнски орнаменти – предимно кръстове в синьо.
Снимка 72. Теке на Хазър баба
Източник: Общинска администрация Харманли

Символ на християнската вяра на харманлийци е старата църква "Св.
Атанасий", построена и осветена през 1835 г. Църквата е трикорабна, с богато резбовани
врати и голям каменен престол, върху който са изписани имената на ктиторите. Част от
иконите са рисувани от Д. Андонов през втора половина на XIX в., а тези от началото на
XX в. са дело на Р. Мъндов. Обявен е за култов паметник на културата (ДВ бр.
29/11.04.1969 г.). В църковния двор от 1834 до 1884 г. се е помещавало първото училище
в града.
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Снимки 73 и 74. Параклис „Св. Трифон“ (Трифончето)
Снимки 75 и 76. Църкви „Св. Атанасий“ и „Св. Иван Рилски“, гр. Харманли

Източник: Общинска администрация Харманли

Храмът „Св. Иван Рилски” в гр. Харманли, наричан още Новата църква, е
построен през 1938 г. По външната и вътрешна архитектура църквата наподобява в помалък мащаб „Св. Александър Невски" в столицата. Най-ценната ѝ забележителност е
дърворезбата по иконостаса. Тя е дебютна работа на големия майстор Петър Кушлев, но
е призната за негов шедьовър. Освен обичайните растителни елементи, в иконостаса са
резбовани сцени от поемата на П. Р. Славейков “Изворът на Белоногата”. Храмът е
обявен за паметник на културата.
Параклисът “Свети Трифон” е построен в 1884 г. През 1990 г. е почти
разрушен. През 1997 г. клуб “Възрожденец” поема инициативата за възстановяването му
с дейно участие на църквата и цялото население. Строителството се извършва изцяло с
дарения на 4 етапа. Четвъртият етап завършва на 10.08.2004 г.
Етнографски ресурси
В няколко селища има открити музейни сбирки, които съдържат значителен
етнографски материал, свидетелстващ за богатото минало на българския народ по тези
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земи и бита на местното население. Такива сбирки са открити в с. Доситеево, с. Орешец,
с. Българин, с. Бисер, с. Изворово и с. Черепово.
Културно-познавателни ресурси
На територията на Община Харманли функционират исторически музей,
културен център, дванадесет читалища, пръснати по цялата община и читалищна
библиотека към НЧ ”Дружба-1870”, която изпълнява функциите на градска библиотека
в Харманли.
Историческият музей в гр. Харманли води началото си от 1964 г., когато към
НЧ ”Дружба-1870” е създадена музейна сбирка. През 1993 г. музейната сбирка е
преместена в сградата на Старата поща, построена около 1884 г. по проект на италианеца
П. Монтани, главен архитект на Източна Румелия. Общинският историческият музей в
гр. Харманли е създаден през 2000 г. Музеят разполага с 10 експозиционни зали,
фондохранилища, библиотека и административна част. Музеят има три отдела –
„Археология“, „Етнография“ и „Нова и Най-нова история“. В тях се съхраняват близо 20
хил. музейни единици. В двора зад музея предстои оформянето на лапидариум. В
момента музеят е в ремонт, като предстои и оформянето на нови експозиции, които
отговарят на съвременните тенденции в музейното дело.
Народните читалища в Община Харманли играят важна роля за съхраняване на
традиционния местен фолклор и организиране на различни събития, които са от значение
за развитието на културно-познавателен туризъм.
Културен център и Библиотека Харманли (КЦБХ) е създаден през 2010 г. Към
Центъра има изложбената зала, в която се представят постоянни и временни изложби
на изтъкнати и местни художници, експозиции и изложбени базари.
Развлекателни антропогенни ресурси
В град Харманли има три парка, които създават условия за отдих и туризъм сред
природна среда, както за местните жители така и за гостите на общината.
Парк „Изворът на Белоногата“ се намира в източния край на града, на излизане
от Харманли в посока Свиленград, построен през 60-те г. на ХХ век.
Парк „Димана Данева“ е реновиран по европейски проект. Обновена е
настилката на алейната мрежа - пешеходна и автомобилна. Изграден е паркинг и
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площадка с възможност за поставяне на сцена за провеждане на различни събития в
града. Поставени са нови пейки, кошчета за отпадъци и маси с пейки за пикник.
Парк Градска градина е с множество пейки и кътове за почивка, малък зоокът,
уреди за спорт, детски площадки и заведения. В парка има 20-метров басейн с бар и
детски басейн, които през летото създават страхотна атмосфера.
Прояви и събития
Културни прояви и събития
Организират се културни събития като Фестивал „На Хармана“, Откриване на
гроздобера в Сакар, Трифон Зарезан, Празник на младото вино, ФФ „Песни край
Марица“, ФФ „Тракийска шевица“, „Празник на сусама“, Национални културни
празници „Изворът на белоногата“, ежегодни срещи на поети с китари „Поетични
струни“, международен хоров фестивал „Хармония“, Дните на Харманли, Рок фест,
Есенен панаир „Карабаа“ и др. Във всяко населено място от общината традиционно се
провежда годишен събор и се организират различни празници и тържества, свързани с
традиционната обредно-празнична система.
Едно от най-интересните събития, което се организира през последните години
е Фестивалът „На Хармана“ и включеният в него Екстремен винен тур „Южен Сакар
4х4“, които предизвикат все по-голям интерес към избите и района като цяло.
Снимка (пано) 81. Фестивал на Хармана, гр. Харманли
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Източник: Общинска администрация Харманли

Традиционния Харманлийски есенен панаир съществува от създаването на
града. Днес успоредно с панаира се провеждат народните борби и Международен детски
фестивал „Гергана”.
Спортни прояви и събития
Спортните събития, които на този етап се организират в Община Харманли са поскромни и имат предимно местен характер. Интерес за туристите биха представлявали
народната кушия на Тодоровден, която се провежда в с. Бисер, рокерското шоу, детските
водни игри и народни борби, които са от част от есенния панаир.
5.4.2. Валоризация на туристическите ресурси
На територията на Община Харманли има туристически ресурси за развитие на
различни форми на туризъм, които досега се използват много слабо и липсва цялостно
управление, маркетинг и реклама на туризма. Към момента се развива ловен (и риболов)
туризъм, планински, екотуризъм и културно-познавателен.
За пълноценното усвояване на туристическите ресурси и развитието на туризма
в дестинация Харманли е необходимо да се разработят Маркетингова туристическа
стратегия и комплексни планове за усвояване на туристически ресурси и тяхната
валоризация.
5.4.3. Туристически продукти и видове туризъм
Въпреки наличието на качествени туристически ресурси, развитието на туризма
в Община Харманли е повече от скромно. Понастоящем на територията на общината се
предлагат следните видове туризъм и туристически продукти – ловен туризъм (и
риболов), екотуризъм, културно-познавателен, събитиен и винен.
Въпреки сериозните природни ресурси развитието на екотуризъм на
територията на Община Харманли е повече от скромно. На територията на Община
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Харманли има една екопътека "Дефилето" (GPS координати: N 41.91687°, E 25.88532°),
с дължина 4500 м, разположена в спускащите се склонове на Родопите край р.
Харманлийска. Маршрутът е реализиран по проект на общината по програма ФАР-ТГС
„Разширяване устойчивото използване на природните ресурси в местността с висока
природна стойност – Дефилето, чрез развитие на нов интегриран туристически продукт”
BG 2005/017-453.01.02. Екопътеката започва от обновената Гребна база, продължава
край хотел-ресторант „Приказките“ и стига до Дядо Тодоровата чешма.

Инфраструктурата по продължение на екопътеката се нуждае от сериозно
обновяване, т.к. голяма част от тази която е била изградена в миналото е унищожена от
природните условия и недобросъвестни лица. Необходимо е да се подновят
маркировката, информационните табла и указателните табели, както и да се обособят
кътове за отдих сред природата с дребномащабна туристическа инфраструктура –
беседки, пейки и маси, заслони, обезопасени места за пикник, площадки за наблюдение
и др.
Предвидено е изграждането на екопътека „Димана Данева“ по проект по
Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, но
проекта не е финансиран. Предстои да се търси финансиране. Предвижда се също
изграждането на екопътека „Синия връх“ (м Синия връх). Освен това е предвидено да
се изгради междуобщинска велоалея Харманли – Любимец – Свиленград по старата жп
линия, с приблизителна дължина 20 - 25 км.
Интерес за любителите на екотуризма биха представлявали ловният парк,
въженият мост и островите по поречието на р. Марица, разсадника и волиера в с.
Славяново, и различните ферми за биопродукти.
На територията на Община Харманли съществуват благоприятни условия за
създаване на зони за отдих сред природата. Такива могат да се обособят край Хидропарк
„Кюмюрлука”, „Градска градина” и Парк ”Димана Данева” в гр. Харманли, Екопътека
„Дефилето”, Екопътека в землището на с. Изворово, защитена местност „Дефилето“ по
поречието на река Харманлийска.
На територията на Община Харманли се развива успешно ловен туризъм и
риболов. Общината попада в Сакаро-Странджанска ловностопанска област, разделена на
два района: Маришко-Тунджански ловностопански район (разположен в речните долини
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и ниските масиви до Странджа); и Странджански ловностопански район (обхваща
планинския масив на Странджа с включените в него полета). По поречието на р. Марица
има създаден ловен парк.
Подходящи условия за развитие на риболов и спортен риболов има по поречието
на р. Марица и р. Харманлийска, както и язовирите Кюмурлука, и край селата Доситеево
и Иваново.
През последните години в цяла Европа виненият туризъм се налага като един
от най-предпочитаните и развити видове туризъм. В Община Харманли се отглеждат
Мерло, Сира, Каберне Фран, Каберне Совиньон, Малбек, Шардоне, Вионие, Мускат,
Тамянка, Пети Вердо, Рубин, Памид, Мавруд, Димят и др., от които в последствие се
произвеждат качествени вина.
На територията на общината има много добри възможности за развитие на
пешеходен, приключенски и селски туризъм, които слабо се използват. В склоновете на
Източните Родопи и Сакар планина има местности, които представляват интерес за
любителите на природата. Разработването и популяризирането на такива маршрути може
да стане съвместно със съседните общини в рамките на Тракийския туристически район.
Традиционният бит и занаяти в района на Харманли са свързани с обработката
на земята, бубарство, тютюнопроизводство и животновъдство, речен риболов и различни
занаяти. Днес на Фестивала „На Хармана“ се представят традиционни занаяти, които са
съхранени до днес.
В контекста на новото проявление на културния туризъм, културните маршрути
имат нова и значима роля. Очертаващите се бъдещи тенденции, засягащи пряко
културния туризъм (съгласно Европейския институт за културни маршрути, EICR),
включват:
•

растящо значение на изложбените прояви, както и на европейските столици на
културата;

•

нарастваща роля на посетителското участие в музейни комплекси и научни музеи,
съчетани с живи презентации, реализирани съвместно със служителите;

•

по-голямо значение на обектите на индустриалното наследство;

•

растящо значение на обектите на военната архитектура;

•

по-голяма значимост на обектите свързани с общата памет;

•

растящо значение на природни и исторически паркове;
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•

нарастваща роля на празничните прояви, особено на такива свързани с бележити
личности от местно, национално и общоевропейско значение;

•

нарастваща роля на ежегодните тематични прояви, касаещи координацията на общата
политика на европейските територии. 12
Културно-туристическите продукти (маршрути) разработвани на основата на

транснационални културни коридори, представляват специализирани туристически
продукти, които притежават свои особености и специфични черти и дават възможност за
устойчиво

усвояване

на

материалното

и

нематериалното

наследство

на

транснационалните коридори в Югоизточна Европа. 13
Превръщането и експлоатирането на културния маршрут в това число и
транснационалния културно-туристически маршрут в самостоятелен туристически
продукт изискват:
•

Избор на тема на маршрута;

•

Селекция на културните и природни ресурси, които ще бъдат включени в маршрута
и импонират на тематичното ядро;

•

Подбор на местата за настаняване и за хранене по маршрута;

•

Форма на транспортиране и избор на транспортни средства;

•

Селекция на допълнителни атракции и туристически услуги и продукти. 14

Най-значимите културно-антропогенни ресурси на територията на Община Харманли са
транснационалния културен коридор „Виа Диагоналис“ в неговата пресечна точка със
станцията и крепостта Кастра Рубра и различните мегалити. Процесът по създаване на
културно-туристическия продукт се основава на алгоритъм от девет основни етапа.
Отделните стъпки включват:
 Определяне на културно-туристическия маршрут и неговия обхват;
 Определяне темата на културно-туристическия маршрут;
 Селекция на туристическите ресурси (кратко описание на всеки един от
ресурсите);

12
Richards, G. (2011) Cultural tourism trends in Europe: a context for the development of Cultural Routes,
р. 17-19.
13
Стоева-Иванова, Д. Г. Транснационални културноисторически маршрути в Източните Балкани –
потенциал за развитие и икономически ефект. Автореферат на дисертация за присъждане на
образователна и научна степен „доктор” по научна специалност „Икономика и управление”. ЮЗУ,
Благоевград, 2014 г., с. 20.
14
Пак там, с. 22-23.
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 Подбор на места за настаняване;
 Избор на транспортни средства;
 Подбор на заведения за хранене и развлечения;
 Селекция на допълнителни услуги и продукти;
 Програма (по дни) за реализиране на продукта;
 Създаване на туристически пакет – начална и крайна точка, бр. нощувки и закуски
в места за наставяне с определен бр. звезди в конкретни населени места; брой
вечери в местата за настаняване и/или извън тях; вид транспорт за целия тур –
автобусен или комбиниран; екскурзоводско обслужване по време на целия тур и
в отделните обекти; входни такси за обектите включени в програмата.
Допълнителни фактори за развитие на еко-, спортен (воден спорт) и
алтернативен туризъм в общината са множество микроязовири и водоеми, и наличието
на реки като Марица и Харманлийска, на чийто поречия са обособени места за риболов,
както и местностите, подходящи за ловен туризъм.
5.4.4. Места за настаняване
На територията на Община Харманли има скромна база за настаняване,
предимно в ниските категории – общо 13 обекта. Повечето регистрирани обекти за
настаняване са 1 и 2 звезди, като само един хотел е с 3 звезди. В гр. Харманли има 2
хотела (с капацитет стаи/легла - 75/153 бр.), 6 семейни хотела (с капацитет стаи/легла –
61/124 бр.), къщи за гости – 1 бр. (с капацитет стаи/легла – 5/12 бр.) и 2 бр. стаи за гости
(с капацитет стаи/легла – 10/20 бр.). Още 2 къщи за гости има в селата Коларово и Остър
камък (с капацитет стаи/легла – 13/23 бр.). Общият капацитет за настаняване на туристи
е стаи/легла – 164/332 бр.
Таблица 144. Приходи и регистрирани нощувки
в места за настаняване в общ. Харманли
Година
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

15

Приходи от
Верижен
туристическа такса (лв.) индекс,%
6984.72
7615.37
9.03
6810.48
- 10.57
8141.34
19.54
10 763.00
32.20
7014.63
- 34.83
8109.72
15.61
*2567.54 15
- 68.34

Ръст,
%

Регистрирани нощувки
на туристи (бр.)
3982
4169
4439
5400
5513
5891
6012
- 63.20
1622

Данните за 2020 г. са към 31 юли 2020 г.
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Верижен
индекс,%
4.7
6.5
21.6
2.1
6.9
2.1
-73.0

Ръст

-59.3
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Източник: Туристически регистър – МТ и РПУ – Харманли,
обработка Адориа Консулт ЕООД

Край с. Бисер е разположен къмпинг за палатки, кемпери и 20 каравани с
осигурени ел. енергия, прясна вода, душове, барбекю зона, Wi Fi, химически тоалетни и
сметопочистване. Къмпингът е отворен в периода от 1 април до 30 септември.
5.4.5. Заведения за хранене и развлечения
Заведенията за хранене и развлечение на територията на Община Харманли са
общо 82 бр. – от тях:
Таблица 146. Заведения за хранене и развлечения в Община Харманли
Категория
Ресторант
Заведения за бързо
обслужване
Питейни заведения
Кафе-сладкарници
Др. неуточнени типове

Брой и локация

Капацитет
Бр. столове
873

8 в гр. Харманли
31 – 25 в гр. Харманли и 6 бр. бистра в селата Бисер (3);
Доситеево (1) Върбово (1) и Преславец (1)
25 – 15 в гр. Харманли и край града; и 10 в селата Бисер (4),
Славяново (2) и по 1 в Българин, Върбово, Изворово и Поляново
14– 13 в гр. Харманли и 1 в с. Славяново
3 в гр. Харманли
Източник: Туристически регистър - МТ,
обработка Адориа Консулт ЕООД

2011
1463
674
140

5.4.6. Туристическа дестинация „Харманли“
До момента не е работено целенасочено за създаване на Туристическа
дестинация Харманли. Общината е член на Организацията за управление на Тракийски
туристически район и подава към нея информация. Работено е и по-няколко
туристически проекта, част от които са финансирани. Направена е инвентаризация и опис
на туристическите ресурси с тяхната възможност за експониране, възможност за
валоризация и локална идентичност. Отпечатани и разпространени са рекламноинформационни материали за общината и туристическия ѝ потенциал. Не е направено
обаче нищо за целенасоченото управление на целия процес на създаване на туристическа
дестинация. Това е причината въпреки наличието на туристически ресурси, туризмът в
района да е слабо развит. С цел създаване и развитие на Туристическа дестинация
Харманли е необходимо да се създаде местна организация за развитие на туризма с
туристически информационен център, която да управлява процеса на развитие на
туристическата

дестинация.

В

организацията

трябва

да

се

включат

всички

заинтересовани страни – общинска администрация, представители на бизнеса,
неправителствени организации, експерти, граждани и други институции (музей,
читалища и т.н.).
266

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

Желателно е да се помисли и за инициирането и създаването на организация,
която да се занимава с организиране на различни възстановки на територията на
общината, като важен елемент от съпреживяване на културно-историческото наследство.
Такава организация ще съдейства за популяризирането на миналото на Харманли и ще
има важен принос за създаването на конкурентна местна туристическа дестинация.
5.4.7. Предпоставки за развитие на туризма
Общината разполага с предпоставки за развитие на туризма като природни и
антропогенни туристически ресурси. Разполага и с ограничена туристическа
суперструктура – нискокатегорийна база за настаняване и места за хранене и
развлечения.

На

територията

на

Община

Харманли

има

регистриран

един

туроператор/туристически агент.
Общинската администрация през годините е изпълнила няколко туристически
проекта.
Местно сдружение на бизнеса също работи в тази посока, като се занимава с
реализирането на проекти свързани с туризма и организирането на културни събития и
атракции.
5.5. Проблеми, изводи и потенциал за икономическо развитие
Основен проблем на Община Харманли е наличието на голям брой
микропредприятия с персонал до 10 души. Картината за структурата на дружествата в
общината е аналогична на тази в страната и няма съществени отклонения. Това се дължи
на няколко основни фактора:
1.

нерационалното използване на наличните ресурси: слънце, земи, гори и води в
съчетание с човешкия труд.

2. намаляване на образователното и квалификационното равнище на заетите.
Необходимо общината да влезе в съдружие със съседните общини за подготовка на
специалисти за селското стопанство: оператори на машини, лозари, градинари,
животновъди, зоотехници и т.н. Отчасти това важи и за подготовката на специалисти
за промишлеността, здравеопазването и образованието.
3. Олигополното земеделие от две групи култури – зърнени и маслодайни, основно мека
пшеница и слънчоглед. Те заемат 50% от засяваните площи в общината. Не се спазва
сеитбооборота при засяване на маслодайните култури (минимум 5 и по-добре 7
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години между две сеитби на слънчоглед). За повишаване на добивите се използват
много минерални торове, които засоляват почвите и замърсяване повърхностните и
подпочвените води и т.н. Съществува сериозна опасност след няколко години да
започне деградация на земеделските земи под влияние на засяването само на двете
групи култури. Това води до сериозно нарушаване на околната среда за всички други
култури и за биоразнообразието. Малкото увеличение на трайните насаждения (лозя,
овощни градини и фуражни култури) не могат да компенсират отрицателните
тенденции в земеделието.
4. Липсата на връзка между земеделието и животновъдството. През периода 2014 – 2020
г. животновъдството (основно говедовъдството) отбелязва значително увеличение. В
същото време няма значително увеличение на производството на фуражи, като
площите са нараснали незначително. По такъв начин в общината не е създадена
верига на добавената стойност: земеделие – животновъдство – хранителна
промишленост

–

търговия.

Следва

да

се

отбележи,

че

отпадъците

от

животновъдството може да се използват като естествен тор, който възстановява
хумуса на почвите. Въпросите на животновъдството са свързани с използване на
пасищата, мерите и ливадите. Основната част от горите са общинска собственост и е
възможно общината да предоставя всички мери и пасища за отглеждане на животни
при тяхното нормално поддържане.
5. Общината има общинска горска компания, но резултатите от нейната дейност са
ограничени. Количествата на строителната или другата делова дървесина е
сравнително малко – около 3000 m3. Количествата на дървата за огрев са около 8000
m3. Последните са явно недостатъчни за задоволяване на нуждите на населението в
общината за отопление и приготвяне на храна. Няма никакви данни за събраните
горски плодове, билки и други, което не позволява да се оцени потенциалът на горите
за увеличаване на местните дейности, заетостта и приходи от тях.
6. Шестият проблем е свързан с използването на водата. Исторически на територията на
общината има изградени над 500 язовира с различни обеми и с основно
предназначение поливане на тютюн и памук. В момента те не се използват и са
занемарени. Общината полага значителни усилия да ги опише и да провери
състоянието им. Освен повърхностните води, общината е богата на подпочвени води,
което се определя от близостта на р. Марица и нейните притоци. Независимо от
наличието на тези води земите, които се напояват в общината, са твърде малко. С
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намаляване на поливните площи значително е намаляло производството на зеленчуци
и плодове (главно бостански). Местните земеделци неглижират използването на
поливните площи, които ще стават все по-ценни поради засушаванията и
продължителните високите температури през летния и есенния сезон. От друга
страна, поливните площи могат да бъдат засети с трайни и фуражни култури, като
това ще гарантира два и повече пъти увеличаване на реколтата от засетите култури.
Тук отново възниква въпросът за веригата на добавената стойност: поливни площи –
по-високи добиви – животновъдство или преработка на продукцията и търговия.
Необходими са сериозни прединвестиционни проучвания и привличане на публични
и частни инвестиции за определяне на баланса на водите и за създаване на ПЧП за
използване на водите в селското стопанство и в другите сектори на икономиката и
бита.
7. Недостатъчен брой и квалификация на специалистите в туристическия сектор.
Основен проблем свързан с развитието на туризма е липсата на организация, която да
управлява туристическата дестинация.
Изводи:
•

Бизнесът в общината се интересува от реализацията си с минимални инвестиции, без
иновации и нови технологии. Това определя ниските показатели за приходите, БДС
и БВП в абсолютни и относителни стойности, реализирани в периода 2014 – 2020 г.,
независимо от лекото увеличение на показателите;

•

Общината следва да търси по-голямо взаимодействие с бизнеса и да има поддръжка
от страна на държавата за по-рационалното използване на местните ресурси в полза
на общината и нейното население;

•

Общината трябва да търси взаимодействие със съседните общини за развитие на
човешкия потенциал, за рационално използване на местните ресурси и за
подобряване на инфраструктурата помежду им за развитие на всички сектори на
стопанство с приоритет на туризма и свободното движение на населението, развитие
на търговията и др.

•

Част от негативните тенденции, които са проявени в общината, са характерни и за
областта, района на планиране и страната. Това налага не само мобилизиране на
ресурсите на общината, но и търсене на възможности за подкрепа на нейните усилия
за развитие на икономиката в лицето на държавата, ПЧП, привличане на бизнеса, поактивно привличане на средства на фондовете на ЕС и др.
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Потенциал за икономическо развитие
Прогнозата за развитие на икономиката и на промишлености в Община
Харманли отчита и се съобразява с природните ресурси, възможностите на общината и
стратегически документи в страната и на общината, като ОУП на общината:
1. Територията на общината е подходяща за разкриване на интернационални търговски,
складови и дистрибуторски зони за реализация на стоки и услуги. Възможно е
създаването на безмитна зона за привличане на производства в граничната зона.
2. Община Харманли има потенциал за произвеждане на енергия от фотоволтаични
централи. Този потенциал може да се използва от микродружествата и селските
стопани за изпомпване на вода от подпочвени кладенци или повърхностни води за
напояване, за вода за поене на животните, за лични нужди и т.н. Този потенциал
следва активно да се промотира от общината и да се търсят всякакви възможности за
привличане на инвеститори за проектиране и изграждане на ФЕЦ. Това е залегнало и
в програмите за енергийна ефективност на общината.
3. Наличие на запазен трудов ресурс с опит в производство на продукти от шест
промишлени отрасъла, селско стопанство и туризъм.
4. Добре развита транспортна, енергийна и инженерна инфраструктура на територията
на общината и развита система от доставчици на техните продукти.
5. Значителни земеделски и горски земи, водни ресурси и потенциал за развитие на
поливно земеделие и интензивни култури: зеленчуци, плодове, лозя, трайни
насаждения и фуражи.
6. Голям туристически потенциал от природни и исторически забележителности.
7. Ускорено развитие на вериги от добавена стойност: селско стопанство –
животновъдство – преработваща промишленост – търговия. Подпомагане дейността
на съществуващите малки и средни предприятия и създаване на предпоставки за
изграждане на големи преработващи предприятия на селскостопанска продукция. За
целта общината приоритетно може да предостави терени, разположени в селата с
осигурена добра транспортна връзка с града и АМ „Марица”, по предварително
определени правила, гарантиращи публичния интерес.
8. „Инвестиционна подготовка на нови терени“ за промишлени производства и услуги с
предварително изготвени правила и критерии за хармонизиране и за осъвременяване
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на структурата на промишления комплекс на общината до създаване на
„Производствени вериги с висока добавена стойност”. В ОУП е предвидено
определяне на нови терени за настаняване на промишлени и преработвателни
производства в града и селата с предмет: „Чисти и предимно чисти производства”.
Съществува реална възможност Община Харманли да е една от първите общини,
даваща обоснована и ясна заявка за експлоатиране на предимствата на транспортно
икономическия коридор - „Север - юг” (ОЕТК № 9). Предвидените в ОУП нови
терени за „Инвестиционна подготовка” основно са разположени в землищата на гр.
Харманли и с. Преславец.
9. Създаване на „Интермодален терминал”, разположен в контактната зона на АМ
„Марица” и международното железопътно трасе Лондон - Истанбул до гара
Преславец. Терминалът ще включва голяма складова зона под митнически контрол,
част от която ще е отредена за съхранение и претоварване с последващо
транспортиране на товари в контейнери, експедирани от и за пристанищата на
Истанбул. Конкретното планиране на терминала се съобразява с аналози на
действащи терминали в Германия, Белгия и Нидерландия, ситуирани извън
пристанища.
10. Планиране на изграждането на „Промишлено търговски комплекс - IST” за
снабдяване Истанбул с различни стоки, произведени в страните на ЕС и България.
11. Организиране и учредяване на индустрии от типа „Маломащабни индустрии“ (SSI).
12. В ОУП е предвидено на подходящи места в пряко съседство с АМ „Марица”
отреждане на терени за обекти, обслужващи пътниците и туристите, предлагащи
различни услуги в т. ч. отдих, търговия, хранене, медицински, административни,
юридически, застрахователни и други услуги.
13. Нова форма за интензивна високопродуктивна обработка на малки парцели от
земеделската земя с капково напояване от сондови кладенци, отдавана под
преференциална аренда на дребни производители, малоимотни и безимотни
граждани на общината, подкрепяни от европейско финансиране в различните етапи
на аграрно производство за борба с бедността. Не се предвижда промяна на
предназначението на земеделските земи за разширение на строителните граници на
населените места;
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14. Увеличение дела на трайните насаждения и лозята с увеличение на производството
на биологично чисти продукти и разширяване дела на животновъдството, чрез
интеграцията със зърнопроизводителите и за разкриване на нови работни места за
нискоквалифицирани работещи;
15.

Разполагането

на

терени

за

промишлеността,

транспорта,

инженерната

инфраструктура и други на ниско категорийни земи на нови преотредени терени.
В по-далечна перспектива - 2027 - 2034 г., по предложение на ръководството на
Община Харманли в ОУП е предвидено създаване на промишлено-търговски и
обслужващ комплекс на северно от гр. Харманли на незастроени терени на бившето
поделение на МНО, както и западно, и северно от сега съществуващия „Център за
настаняване

на

чужденци“

(териториално

устройствена

зона

„Смесената

многофункционална зона - далечно перспективна“ - СмФ/ОТПч). Развитието на
предлаганата зона ще е функция от по-нататъшното утвърждаване проектираните погоре „Промишлено търговски комплекс - IST” и на „Интермодален терминал” в
землището на с. Преславец.
Перспективите за развитие на селското стопанство в общината са в съответствие
с приоритетите в националните стратегии, програми и разработки за периода до 2020/22
г., от които основните са:
1. Оказване на помощ при създаване на масиви от трайни насаждения на поливни
площи. Препоръчва се използването на нови сухоустойчиви овощни видове и други
трайни насаждения в местата с подходящи почвено-климатични условия.
2. Стимулиране на бързото възстановяване и развитие на поливното земеделие чрез
внедряване на интензивни култури и технологии за отглеждането им.
3. Подпомагане на земеделските стопани в доставката на съвременни земеделски
машини и технологии за повишаване ефективността и културата на земеделието.
4. Продължаване на положителната тенденция в животновъдството и изграждане на
съвременни животновъдни ферми за отглеждане на едър рогат добитък и дребни
преживни животни, които да използват местните мери, пасища и производство на
фуражи.
5. Привличане и стимулиране на инвеститори за създаване на преработвателни
мощности за преработка на земеделска и животновъдна продукция.
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6. Стимулиране на биологичното производство.
7. Създаване на междуобщински паралелки чрез задълбочаване на връзките между
професионалните гимназии и институти с аграрен профил и хранително-вкусова
индустрия.
8. Повишаване на осведомеността, запознаване на производителите с нормативната
база, както и с научните постижения и добри практики и предлагане на безплатни
курсове за обучение и за квалификация на младите хора в селата на общината.
9. Развитие на мести пазари за директни продажби от производителя на крайния клиент
с цел скъсяване на веригите на доставки и развитие на електронната търговия.
10. Развитие на туризма чрез разумната експлоатация на природните и антропогенните
туристически ресурси и управление на туристическата дестинация. Съществува
значителен потенциал, който предоставя сериозни възможности за привличане на
местни и чуждестранни туристи. Особено внимание заслужават местните празници и
ритуали. Сериозно развитие има и виненият туризъм, които много добре допълва
другите туристически ресурси.
5.6. Новата политика на ЕС
Важна роля за развитието на икономиката играе финансовата подкрепа, която
страната ни, общините, бизнеса и стопаните получават от ЕС. В момента се намираме на
прага на нова многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2021-2027 г. Планира се
чрез предоставянето на гаранция от 38 млрд. евро от бюджета на ЕС, както и очакван
принос от финансовите партньори по изпълнението от 9.5 млрд. евро, да бъдат
мобилизирани допълнителни частни инвестиции от близо 650 млрд. евро, като всяко евро
от европейския бюджет се очаква да привлече допълнителни 14 евро инвестиции в
икономиката на ЕС.
Съгласно предложението програмата InvestEU, тя ще включва четири стълба:
•

Фонд InvestEU за финансиране на гаранцията на ЕС, който ще обедини под общи
правила сега съществуващия ЕФСИ, както и всички останали централизирани
финансови инструменти на Съюза. 16 Предложението за интегрирането им в единна

16

Механизъм за свързване на Европа, COSME, InnovFin и др. Пълният списък на централизираните
финансови инструменти, които се предлага да бъдат обединени в програмата, може да се види тук:
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:319a131d-6af6-11e8-948301aa75ed71a1.0010.02/DOC_5&format=PDF
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нормативна рамка и правила за тяхното използване и мониторинг ще опрости достъпа
до подкрепата от ЕС за крайните получатели, както и управлението на инструментите
за подкрепа на инвестициите;
•

Консултантски център InvestEU (със сходни функции като настоящия ЕКЦИВ) ще
осигурява комплексна техническа помощ при идентифицирането, разработването и
изпълнението на проекти за организатори и посредници за бизнеса и публичните
институции, както и ще подпомага организирането на инвестиционни платформи;

•

Портал InvestEU, който ще предоставя лесно достъпна база данни за насърчаване на
проекти, които търсят финансиране (със сходна структура и функции на настоящия
ЕПИП);

•

Операции за смесено финансиране – съчетание от безвъзмездна помощ от други
инструменти, комбинирани с инструменти от фонд InvestEU.
Инструментите, които фондът InvestEU ще може да финансира се предлага да

бъдат сходни на тези по линия на ЕФСИ, като: заеми, гаранции, насрещни гаранции,
инструменти на капиталовия пазар, всякакви други форми на финансиране или кредитно
подобрение, включително подчинен дълг, капиталови участия, предоставяни пряко или
косвено чрез финансови посредници, фондове, инвестиционни платформи или други
средства, които да бъдат насочени към крайните получатели.
На 11.10.2019 г. ЕК представи ЕЗС, която е насочена към достигане на нулеви
нетни емисии в борбата с глобалното затопляне до 2050 г. Целта е Европа да се превърне
във водеща в благоприятните за климата индустрии и чистите технологии, тъй като
старият модел на растеж, основан на изкопаеми горива и замърсяване, не е в синхрон с
концепция за развитие на Европа. Сделката включва десет основни точки:
1. Климатично неутрална Европа, което е всеобхватната цел на ЕЗС. ЕС ще се стреми
да постигне нулеви нетни емисии на парниковите газове до 2050 г. Това означава
актуализиране на климатичната амбиция на ЕС за 2030 г. с намаляване на емисиите
на парникови газове с 50-55%, като замени старата цел от 40%.
2. Кръгова икономика. Тя ще включва устойчива продуктова политика с предписания
как да се произвеждат стоки, използвайки по-малко материали и гарантирайки, че те
ще могат да бъдат използвани повторно и да бъдат рециклирани.
3. Реновиране на сградите. Това е цел която е насочена към значителното увеличаване
степента на обновяване на сградите, която в момента е около 1%.
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4. Нулево замърсяване. Независимо дали във въздуха, почвата или водата, целта е да се
постигне околна среда без замърсители до 2050 г.
5. Екосистеми

и

биоразнообразие.

Запазване

и

увеличаване

на

горите

и

биоразнообразието в тях.
6. Стратегия „От фермата до вилицата“. Новата стратегия цели система за „зелено
и по-здравословно земеделие“.
7. Транспорт. Трябва да се работи за достигане на нулеви стойности на СО2 през
следващото десетилетие. В бъдеще ще бъдат разположени 1 милион обществени
станции за зареждане на електрически автомобили. Ще се разработват устойчиви
алтернативни горива - биогорива и водород.
8. Финанси. Комисията предлага Механизъм за справедлив преход, за да помогне на
регионите, най-силно зависими от изкопаемите горива. Предложеният инструмент е
в размер на 100 милиарда евро.
9. Научни изследвания, разработки и иновации. С предложен бюджет от 100 милиарда
евро за 2021-2027 г., програмата за изследвания и иновации Horizon Europe ще
допринесе за Зелената сделка.
10. Външни отношения. Дипломатическите усилия на ЕС ще бъдат мобилизирани в
подкрепа на Зелената сделка. С цел да „води чрез пример“, самата ЕК ще се стреми
към климатичен неутралитет до 2030 г.
През м. март 2020 г. ЕК прие нов план за действие за кръговата икономика –
един от основните градивни елементи на ЕЗП, новата европейска програма за устойчив
растеж, в която икономическият растеж не е зависим от използването на ресурси. Новият
план за действие има за цел да подготви икономиката за екологосъобразно бъдеще, да
укрепи конкурентоспособността, като същевременно защитава околната среда и
предоставя нови права на потребителите. Кръговата икономика и зеленият пакт трябва
да доведат до неутралност по отношение на климата до 2050 г., да се опази околната
среда и да се засили икономическата конкурентоспособност. Днес икономиката на ЕС е
все още линейна и само 12% от вторичните суровини и ресурси се връщат обратно в
икономиката.
Във връзка с преодоляване на икономическата кризата предизвикана от
световната пандемия Covid-19, по предложение на ЕК лидерите на ЕС водят разговори
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за създаване на Фонд за възстановяване на стойност 750 милиарда евро. ЕК предлага
средствата от този фонд да се прибавят към дългосрочният (7-годишен) бюджет на ЕС
(1.1 трилиона евро за многогодишната финансова рамка за 2021-2027 г.). Целта е чрез
средствата от Фонд за възстановяване да се подпомогнат икономиките на европейските
държави, които са най-силно засегнати от световната пандемия. От своя страна ЕП
настоява новият европейски „фонд за възстановяване и трансформация“ да бъде с размер
от 2 трилиона евро, да бъде финансиран чрез „дългосрочни облигации за
възстановяване“, и да бъде „изплащан чрез заеми и най-вече чрез безвъзмездни средства,
преки плащания за инвестиции и собствен капитал“.
Разходите на ЕС за периода 2021 – 2027 г. са общо: 1824,3 млрд. €, от които:
•

7-годишният бюджет на ЕС – Многогодишната финансова рамка (МФР): 1074.3 млрд. €;

•

Next Generation EU (NGEU): 750 млрд. € – Пакет за възстановяване във връзка с
COVID-19, предварително захранен за първите години:
 390 млрд. € – грантове;
 360 млрд. € – заеми - капитал, генериран на финансовите пазари.
5.7. SWOT – анализ - икономическо развитие

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Силни страни
Значителни по размери обработваеми земи;
Значителни масиви с общински гори;
Природни и културни забележителности;
Много повърхностни и подпочвени води,
реки и микроязовири;
Благоприятни климатични и почвени условия
за развитие на селското стопанство;
Добро съчетание на различни релефи за
работа и почивка;
Равномерно разположение на населените
места по територията на общината;
Разгърната транспортна мрежа;
Железопътни връзки и близост до АМ
„Марица“;
Стабилно население;
Развита преработваща промишленост;
Традиции в производството на зърнени
култури и трайни насаждения;
Развита лозарско-винена индустрия;
Традиции в животновъдството;
Добре развита социална система;
Добро здравеопазване;
Добра образователна инфраструктура.

Слаби страни
• Неефективно
използване
на
природноклиматичните условия;
• Недостатъчно използване на водите за напояване и
аквакултури;
• Неефективно използване на човешките ресурси;
• Население с ниско образование и квалификация;
• Безработно население в селата на общината;
• Липса на специалисти за селското и горското
стопанство;
• Пътна мрежа в лошо състояние;
• Недостатъчно използване на ВЕИ ресурсите;
• Липса на съвременно образование относно селското
стопанство и промишлеността;
• Няма
връзка
между
производството
на
селскостопанска продукция и животновъдство;
• Липса
на
система
за
преработване
на
селскостопанската продукция;
• Концентрация на промишлеността в гр. Харманли;
• Липса на инвестиции за икономиката;
• Слаба конкурентоспособност;
• Липса на специалисти по управление на секторите в
стопанството;
• Недостатъчен административен капацитет;
• Липса на работни връзки/проекти със съседни
общини;
• Труден достъп до свежи финансови ресурси;
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Възможности
• Оползотворяване на геостратегическото
местоположение на общината;
• Активно привличане на инвестиции от
общината в програми за инфраструктурно и
социално развитие;
• Разширяване и подобряване на базисната
инфраструктура чрез привличане на средства
от ЕФ, трансгранично и междурегионално
сътрудничество;
• Използване на европейски средства за
туристически ресурси, маркетинг, реклама и
валоризация на туристическите ресурси.
• Развитие на сектора на МСП и подобряване
на достъпа да субсидиране и финансиране в
него;
• Стимулиране на инициативността на
съществуващи и нови частни предприемачи
чрез достъп до информация, обучение и
финансиране;
• Оползотворяване на пазарните възможности,
свързани
с
АМ
“Марица”
и
електрифицирането на ж.п. линията Пловдив
– Свиленград
• Повишаване квалификацията и личната
конкурентоспособност
на
човешките
ресурси;
• Развитие на горското стопанство;
• Реновиране на общинската пътна мрежа;
• Превръщане
на
територията
в
селскостопански
център
с
развита
инфраструктура;
• Развитие на културния, историческия и
винения туризъм;
• Насърчаване
на
междусекторното
сътрудничество;

• Недостатъчна комуникация между населението,
властите,
бизнеса
и
неправителствените
организации;
• Липса на информираност по важни въпроси в т.ч.
информация за обществени поръчки и проекти на
европейските фондове;
• Необновени
производствени
мощности
в
индустрията;
• Слабо развита туристическа суперструктура;
• Липса на туристически маркетинг и валоризация на
туристическите ресурси.
Заплахи
• Неефективно използване на геостратегическото
положение на общината;
• Намаляване и застаряване на населението;
• Обезлюдяване на малките селища;
• Задълбочаване на проблемите на заетостта и
безработицата поради ниска квалификация и
неадекватност към съвременните икономически
изисквания;
• Изоставане от нивата на конкурентоспособност на
пазарите и на човешките ресурси;
• Невъзможност за растеж поради малко инвестиции;
• Икономическа емиграция на млади работници и
специалисти;
• Задълбочаване на проблемите с нереализираната
селскостопанска продукция;
• Непропорционално и едностранчиво развитие на
селските стопанства.

6. Селищна мрежа, градоустройство и жилищна политика
6.1. Състояние на селищната мрежа и общинския център
Община Харманли се състои от един град – общинския център гр. Харманли и
24 села.
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Град Харманли се намира на 33 км югоизточно от областния център гр. Хасково.
Според националната пространствена концепция – гр. Харманли е от 4-то ниво - малки
градове с микрорегионално значение за територията на групи общини (околии).
Общинския център гр. Харманли е разположен на важни пътни трасета от РПМ:
РП-I (Е-8), II-8 и III-76 Харманли - Тополовград и АМ „Марица”. Според НКПР за
периода 2013 – 2025 г., осигурената транспортна достъпност на града с областния център
Хасково и центровете на съседните общини е 30-45 min изохрон. Трасето на АМ
„Марица” е изградено в непосредствена близост до града - на 1.5 km от север,
намалявайки изохрона до 15 min до разклона за гр. Хасково, като изохронът до гр.
Истанбул на 2 часа и 25 min, преди 4 h и 18 min, без отчитане престоя на КПП - тата.
През

територията

на

Община

Харманли

преминава

трасето

на

общоевропейските транспортни коридор: ОЕТК № 4 и № 10, АМ-4 „Марица”, даваща
добра транспортна връзка на 28 km до ОЕТК № 9 „Север - юг” , свързващ транспортните
потоци от Близкия Изток към страните от Северна Европа.
Град Харманли е вторичен подцентър на област Хасково във всички
разработени проектни „Полицентрични варианти” за развитие на селищната структура в
България по НКПР – 2013-2025 г. Населението на общината по преброяването от 2011 г.
е 24 947, а към 12.04.2019 г. – 25 253 души, от които живущите в града са – 19 734 жители,
а в съставните двадесет и четири села – 5 519 (2019 г.) души.
Общината е с площ 69 472.3 ha и заема 12.5% от територия на област Хасково и
3.1% от тази на ЮЦРП.
НКПР – 2013-2025 г. територията на общината е ситуирана извън определените
„културно-исторически коридори”, а по концентрация на археологическо-исторически
наслагвания е класирана в предпоследно ниво, както и община Хасково.
В ОУП на Община Харманли са определени широки граници на зоната ѝ на
влияние, в т. ч. на общинския център, към съседните общини от областта и съседните, в
т. ч. от другите области.
Община Харманли е съставна на „граничен район” на ЕС - ЮЦР на Р България
с планински и полупланински хинтерланд: два фактора, определящи преференции при
подпомагане на развитието ѝ в бъдеще по регламентите на ЕС. Общината е пригранична,
което я определя за предпочитана при развитие и ситуиране на национални и на ЕС
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обекти на: промишлеността, търговията, транспорта и на обекти от националната
инженерна инфраструктура.
Критериите, по които може да се определят границите на зоната на влияние на
Община Харманли в контекста на националната, балканската, европейската интеграция,
са посочени в ОУП на Община Харманли:
1. Територията на общината е най-подходяща за разполагане на промишлени, търговски
и транспортни обекти, за пазарно обслужване и търговия на населените места,
пазарите и инфраструктурата в Гърция и Турция, както и с големи области в България
(Пловдивска, Ямболска, Старозагорска и Бургаска).
2. Землищата на гр. Харманли и близко стоящото с. Преславец са събирателна зона на
ОЕТК № 4 и № 10 с дублиращи ги жп трасе и са пряко свързани с третия ОЕТК № 9,
осигуряващ бърз превоз на товари от дунавските пристанища на България (Русе, Лом
и Свищов) и черноморските (Варна и Бургас). В този смисъл визираната зона е
подходяща за претоварване на товарите с различни транспортни технологии.
3. Осъществяването на прогнозите, залегнали в ОУП, ще осигури възможност за избор
на работни места за жителите от общината и съседните общини, разкрити в
предвижданите нови зони (за промишленост, търговия и транспортен терминал).
4. Повишаване на възможностите за развиване на бизнес от едри, средни и дребни
предприемачи, в т. ч. в селското стопанство, от Харманли и общини прилежащи с
трасето на АМ „Марица” и жп линията, за пазарно предлагане на произведената в тях
разнообразна продукция, в т. ч. и за износ.
5. Осигуряване на благоприятни условия на приходящите нови заселници за обитаване
на база раздвижване пазара на недвижими имоти, разположени в екологично чиста и
примамлива природна среда с добра транспортна възможност за ползване на близко
стоящите морски курорти в България, Турция и Гърция.
6. Нарастващи екологични изисквания към териториите за приложение на труд,
обитаване и за разнообразен отдих: вилен, селски, рекреационен, културноисторически, еко, екстремен и други видове туризъм.
В ОУП на Община Харманли са обособени две активни зони на влияние:
•

ареала на мегаполиса Истанбул с ползване на пристанищата му за превоз на наши
товари и такива от северните държави членки на ЕС, ОНД и Украйна;
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•

областния център Хасково и гр. Димитровград с промишлено-транспортния му
потенциал, съседните на Харманли общини от областта и тези от Старозагорска
област. В границите на това влияние се включва територия с обща площ около 62 хил.
ha. Така определеният териториален обхват има условен пулсиращ характер, тъй като
с изменение на икономическите условия, жизнения стандарт на населението и
развитие на транспортната инфраструктура той ще се променя във времето. С
развитие на промишлено-аграрните, търговските и транспортни обекти до гр.
Харманли след 2020 г., ще се очертава засилване на влиянието на общината към
общините от областта, региона и през южната ни граница.
Очаква се да се повиши влиянието на общината в рамките на цялата страна след

реализацията на Интермодален терминал при с. Преславец и Промишлено търговски
комплекс (IST) - европейска зона, обслужваща Истанбул, разположен до града. Както
след разработване на прилежащите терени на АМ „Марица” за рекламна система
(общинска собственост) активно популяризираща и рекламираща общината, страната и
ЕС (пред влизащите от КПП Капитан Андреево и Лесово) и разработване на веригата от
обекти обслужващи трафика на АМ.
Влиянието на Община Харманли в регионален аспект спрямо съседните общини
ще нараства след реализацията на предвидената в ОУП Смесената многофункционална
зона далечна перспектива, с безмитна зона, комплекси за иновации, клъстъри,
селскостопанска борса тип ХЪБ и други обекти, изградени в партньорство със съседните
ѝ общини: Симеоновград, Тополовград, Любимец, Маджарово и Стамболово.
Зоната на активно влияние включва пряко съседните общини на Харманли,
гореизложената схема илюстрира районните връзки, които се лимитират в рамките на
транспортна достъпност от 30-40 min. Населените места от съседните общини са с
отворен трудов баланс за ежедневни трудови пътувания, насочени към гр. Харманли и
групата нови зони за развиване на промишлеността, търговията и транспорта. Очаква се
жителите на общините: Тополовград, Любимец, Маджарово и Стамболово най-активно
да се възползват от развиващите се системи за приложение на труд.
Добре свързани села с центъра на общината са: Шишманово, Българин,
Рогозиново, Поляново и Преславец. Според ОУПО те условно са определени в
урбанистична група „А”. В северната зона на община разделени от р. Марица, са
групирани селата: Черепово, Изворово, Дрипчево и Браница - урбанистична група „Б”.
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Останалите населени места са преобладаващо разположени „осово” по изградената пътна
инфраструктура. Те са също добре свързани с центъра на общината – това е урбанистична
група „В“.
Социално

икономическото

положение,

състоянието

на

демографската

структура на населението, АМ „Марица” и трансформирането на националната жп линия
определят пространствен полицентричен модел за развитие селищната структура на
общината Харманли в бъдеще. Предложението за полицентричен модел за развитие на
селищната структура на общината е в съответствие с директивите на ЕС, съвременната
европейска урбанистична практика в планирането и е съобразена с изследванията на
НКПР 2013 - 2025 г. Предлаганите в ОУПО селищни групи съдържат „опорни населени
места”, определени за такива по комплекс показатели, водещите от които са:
демографската структура на населението с естествената ѝ устойчивост в бъдеще,
задоволеността на населението с обекти за ежедневни услуги, състоянието на
благоустройството и много други при запазване обективно доминиращата роля на гр.
Харманли. Групирането на селата е съобразено с разделящата роля на река Марица и
едноименната АМ, определящи две зони, от които по-активна е южната, в която е
разположен и градът, и северна зона със села, нуждаеща се от по-силна подкрепа за
развитие и съхранение функциите им като населените места.
Предлаганият пространствено урбанистичен модел за развитие на населените
места определя полицентрична структура в две нива: групи села (ядра) и трансобщинска
ос - всички добре свързани с доминиращия общински център, чието развитие без
разрастване ще е успоредно със съставните му села и няма да е за сметка на западане на
другите села от общината. Моделът предвижда:
1. Запазване на група „А”, където опорни населени места са гр. Харманли, с.
Шишманово, с. Българин, самоопределили се за „опорни села” и възпрепятстващи
очакваното разширение на строителните граници на с. Преславец за нуждите на
обитаването, поради близостта му до предлагания интермодален терминал. Така
определените опорни села ще създават условия за задържане на живеещите в селата
Остър камък, Коларово, Богомил и Овчарово. Урбанистична група „А” ще се
специализира в развитие на промишлено производство, международна търговия с
бизнес зона за обслужване региона и град Истанбул: промишлено търговски
комплекс (IST), разположен североизточно между града и с. Преславец.
2. Запазване на самообразувалата се група „Б” от села, с център опорното село
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Изворово, свързваща се пряко с АМ-4 и гр. Харманли по РП II-76, и съставена от
населените места със землищата им: Браница, Черепово и Дрипчево. Групата ще се
специализират в животновъдно и по-малко аграрно производство.
3. В южната част на общината се формират две групи населени места: група „В” от
близко отстоящите помежду си села Черна Могила и Бисер, който е опорно населено
място, свързани помежду си с ОП – HKV 1223 и с града и АМ-4 по РП-I-8. За
урбанистичната група „В” производствената насоченост е аграрна с превес за
производство на биологично чисти храни или продукти за експорт, ползващ и жп
спирка Бисер.
4. Група „Г” се определя като ясно изразено „аграрно ядро” с опорни населени места:
с. Върбово и с. Славяново и съставни села: Орешец, Смирненци и Болярски извор
свързани с града и АМ-4 по РП-III-808. Предвижда се в тази група да се развива и
усъвършенства специализацията за отглеждане на зърнени, технически и фуражни
култури с увеличение дела на трайните насаждения.
5. Група „Д” е „транс-общинска ос”, разположена през цялата територия на общината,
с условието, че е възможно да запази аморфната си структура, независимо че
препокрива

в

отделните

си

части

гореизложените

урбанистични

групи.

Направлението на „транс-общинската ос” е югозапад - североизток, минаваща през
цялата територия на общината и съставена от населени места, разположени по и в
пряка близост от юг до РП-III-808 и от север до РП-II-76. Групата включва селата от
юг: Върбово, опорно село, Смирненци, Иваново, опорно село, Остър камък и
Надежден. Съответно от север селата: Рогозиново, Българин, опорно село,
Коларово, Богомил, Овчарово, Браница и Черепово. Всички тези села, с изключение
на опорните, са със „затихващ живот” и жилищни функции. За възстановяване на
поминъка в тях и за привличане на нови обитатели се предвижда по-активното
прилагане на социална „Програма за развитие на интензивно дребно селскостопанско
биологично производство“, както създаване на условия за рекреационен туризъм и
отдих в екологично чиста среда, с превес на селски туризъм и вилен отдих, използван
от граждани на страната и ЕС.
Сегашното влияние на Община Харманли е нищожно към съседните ѝ общини
от областта и тези от съседните области: Хасково и Стара Загора. Това е изразено в
отсъствие на междуобщински трудови, търговско-обслужващи и медицински пътувания.
Така общината е затворена към съседните ѝ, а населението им ползва предимствата за
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предоставяне на работа на областния център и по-слабо към гр. Пловдив и столицата. Не
се наблюдава конвергенция със съседните ѝ общини в сферата на взаимното използване
на публично предоставяни образователни услуги или културно-социални, в т. ч. за отдих
и туризъм. Отбелязва се силно влияние на областния център върху селата от общината и
тези от съседните ѝ в сферата на предлаганите публични услуги: административно
управление, юридически, съдебни и търговски услуги. Населението от съседните
общини Стамболово, Маджарово и Любимец използва здравни и търговски услуги в
Харманли. Малка част от жителите на общината работят в Ямболска или Старозагорска
област. Нисък е и делът на тези, които работят в гр. Хасково.
Съвкупността на урбанистичните групи: „Б”, „В” и „Г” определят структурата
на населените места в общината за програмния период до 2034 г. (ОУПО) като
полицентрична и достатъчно хомогенна по признак транспортна свързаност с центъра на
общината, предоставящ държавните, общински, публични, търговски, социални и други
услуги. Седмичното и част от ежедневното обществено обслужване за всяка една
урбанистична група от населени места ще се осъществява в центъра „опорно населено
място”. В съставните населени места ежедневното обслужване на жителите и
обитателите ще се определя по пазарен принцип. За селата се предвижда запазване и
доразвиване с предучилищното образование на училищата в опорните села: Българин,
Бисер, Иваново и Славяново, както укрепване дейността на читалищата в селата:
Българин, Рогозиново, Доситеево, Бисер, Поляново, Славяново и Върбово с поетапното
им превръщане в центрове за „дигитална информация”, обучение и разкриване на
таланти, в т.ч. за IT грамотност и компетентност и разпространение на култура.
Урбанистичната група „А” с населени места с център гр. Харманли са добре
свързани по между си, като в бъдеще интеграцията между тях ще се засилва,
пропорционално с развитие и утвърждаване на гр. Харманли като приграничен център.
Водещата урбанистична група „А” е добре свързана със страната и чужбина отчитайки
изградената национална скоростна жп линия и АМ „Марица”.
Формулираната „транс-общинска ос”, урбанистична група „Д” е опит да се
укрепят и запазят селата със силно влошена демографска структура. Предлаганото за тях
развитие е поетапна реализация на дейности, даващи възможност за развитие на други
функции в жилищните им територии: за туризъм, с превес на селски и за развитие на
елитен вилен отдих за приходящи граждани на общината и тези от региона и на ЕС.
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Урбанистичното развитие на населените места не предвижда трансформации и
промяна на дела на урбанизираната територия за жилищни и обслужващи нужди на
населените места, която съставлява 2.2% или 1563.2 ха от общата територията на
общината.

В

жилищните

територии

преобладават

жилищни

сгради/жилища,

разположени в самостоятелни УПИ с много ниска плътност на застрояване.
В гр. Харманли жилищните блокове и кооперации, в т. ч. с обекти за услуги над
3 етажа са 118 бр. с 3204 бр. жилища, а еднофамилните сгради са 3154 бр. с 4023 бр.
жилища, от тях на три етажа са само 203 бр. и съставляват 64.7% дял от градския
жилищен фонд. Сградите на 1 етаж в самостоятелни УПИ заемат площ 129 ha или 43%
от нетните жилищни терени в града. Те могат да поемат нуждата от изграждане на нови
жилища за нови обитатели. В града годни за обитаване и относително нови жилища към
края на прогнозния период (ОУПО, 2034 г.) ще са над 73%.
Всички жилищни сгради и имоти са водоснабдени и електрифицирани, с
монтирана сградна канална инсталация, заустена в градската канализационни мрежа
(ГКМ) в града или в изгребни ями, които в града са 53.5%, а в селата общо 12.1%.
Просторните УПИ в града и селата предполагат и удовлетворяване на пазарното търсене
на имоти с големи площи урегулирани парцели, които могат да се използват за аграрно
производство в селата или за луксозно обитаване – „къща с двор“ в чиста екологична
среда в града и селата. Предстоящото доизграждане на ГКМ в града и възможността за
монтиране на локални пречиствателни съоръжения за квартали и групи квартали, с
предимство в опорните села, ще са фактор за развитие системата на обитаване, туризъм
и отдих.
В селата жилищата са разположени в самостоятелни УПИ. От тях с масивна
конструкция и годни за обитаване по дълговечност към 2034 г. са ок. 21.1%. Не обитавани
са 1555 жилищни сгради от 4351 общо или 35.7%, предимно едноетажни.
Основната цел на урбанистичното развитие на населените места, определени
като опорни в общината, е за осигуряване на поетапното им благоустрояване с
канализация, укрепване на уличната мрежа: настилки, тротоари, улично осветление,
озеленяване и др., разширение на газоснабдяването за битови потребители,
провеждане/изграждане на кабелизация за ИКТ и други услуги за създаване на отлична
жизнена среда на обитателите им за прогнозния период по стандартите на ЕС.
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Предвижданите национални програми: „Програма - коприна” за възстановяване
на бубарството и производство на коприна в общината и предвижданата „Програма –
маслини“, също могат да гарантират реален принос с висока добавена стойност за
работещите и за общината.
Развитието на извън урбанизираните територии е насочено основно към защита
на земеделската земя и подобряване на производствения капацитет на ниви, трайни
насаждения и пасища. Ще се стимулира биологично земеделие и производството на
продукти от животновъдството за външния и вътрешния пазар, в т. ч. от средни и дребни
производители. С включването в тези процеси на общината, в качеството ѝ на едър
собственик на обработваеми земи, кооперациите и дребните производители, се постига
допълнителен ефект - снижаване на бедността на социално слабите домакинства, чрез
интегрирано финансирани по различни ОП в периода до 2027 г.
Предвижда се опазване и разширение на горските територии за стопански
нужди, в т. ч. и за паша на добитък, събиране на горски плодове, лов, риболов и др.
Предлагат се последователни мерки за пречистване на естествените води и
укрепване чистата околна среда в общината с изграждането на канализационна система
с ПСОВ в гр. Харманли, а в „опорните села” с локални пречиствателни съоръжения финансирани със средства от ЕФ. Особено внимание се отделя на повишаване качеството
на питейната вода. Ще се работи за подобряване устойчивостта на защитените зони по
„Натура 2000“ на база прецизно планиране на предвидените минимални интервенции в
тях, свързани с горската промишленост. Съхранение на биологичното разнообразие в ЗЗ,
в горските територии, в пасищата и поляните от земеделските и горски територии.
Възстановяване на нарушените територии, ползвани в миналото за добив на чакъл и
пясък за строителни нужди.
Общата цел на социално-икономическото и пространственото развитие на
общината е създаване на условия за интеграцията ѝ в единно регионално пространство и
функционирането ѝ като контролирано свързана територия с центровете на ЮЦРП
Пловдив и областния град Хасково.
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6.2. Градоустройство
6.2.1. Поземлен ресурс по фондове
В ОУП на Община Харманли е направен анализ на териториалното
разпределение на основата на информацията от балансите на видове територии, според
предназначението им към м. юни 2015 г. по данни на МЗХГ и ОСЗ-Харманли. За
селищните територии са ползвани и действащите ПУП-ПРЗ на населените места.
Общата площ на общината е 69 472.3 ha, 694.7 km2, и е 5.02% от площта на област
Хасково. Най-висок относителен дял са селскостопанските земи с пасища и поляни –
62.5%, в т.ч. обработваема - 43% и трайните насаждения - 4.5%, пасища поляни - 11.3% и
необработваеми земи са – 2 417.1 ha.
На човек от населението се падат 17.4 дка/ч., при средни за страната 6.5 дка/ч., за
областта 11.12 дка/ч., което определя Община Харманли с много добра задоволеност по
този показател. Поливната площ е 17.4% от обработваемата земя, приблизително1/2 част
от която не се ползват като такава. Мерите, поляните и пасищата са с относително висок
дял – 11.3%, предполагащи добри условия за развитие на пасищно животновъдство.
Горските територии са с 19 731.7 ha, отнесени към броя на населението се падат по 7.9
дка/ч. Това подрежда общината с по-нисък показател за страната и областта – 10.25 дка/ч.
и съответно - 9.1 дка/ч.
Таблица 147. Структура на територията на Община Харманли (дка)
Функция

1. Жилищни функции
2. Обществено обслужващи функции
3. Производствени дейности
4. Складови
5. Рекреационни дейности - селищни образувания по &4 от ПЗР
на ЗСПЗЗ
6. Озеленяване паркове и градини
6.1.Терени за гробищни паркове
7. Терени за спорт и атракции
8. Комунално обслужване и стопанство и депа за ДПО
9. Земеделски територии, в т. ч.
9.1. Обработваеми земи – ниви
9.2.Обработваеми земи трайни насаждения
9.3. Не обработваеми земи - дерета оврази, скали, изоставени
рудници и кариери и др.
9.4. Пасища и поляни
10. Горски територии, в т.ч.
10.1. Гори със стопанско предназначение
10.2. Защитени гори
10.3. Рекреационни гори
10.4. Горски земи - поляни и ниви, терени за обслужване и др.
11. Водни площи - водни течения
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Дка

%

1563.2
23.7
388.1
4.9

2.25
0.03
0.56
0.01

306.3
30.7
45.5
17.7
10.3
43426.3
30036.3
3140.0
2417.1

0.44
0.04
0.07
0.02
0.01
62.52
43.23
4.52

7832.9
19731.7
9838.5
1273.2
0.0
8620.0
1116.9

3.46
11.27
28.40
14.16
1.83
0.00
12.41
1.61
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11.1. Терени за вододайни зони
12.Територии за транспорт
13. Територии за техническа инфраструктура
Обща площ

3.8
0.00
2610,5
3.76
192.7
0.28
69472.3
100.00
Източник: ОУП на Община Харманли

Най-голяма е площта на землищата на гр. Харманли – 51 364 дка и селата
Доситеево и Черепово с близо 40 хил. дка. Най-малка е площта на с. Богомил - 112 дка.
Най-големи са горските площи в землищата на с. Поляново и с. Доситеево,
следвано от гр. Харманли с 17 048 дка и селата: Браница, Изворово и Черепово.
От общо 694 723 дка площ на общината, селскостопанските земи заемат 66.3%,
горските територии – 28.1%, населените места – 3.4%, повърхностните води – 1.6% и
транспортната инфраструктура 0.6%.
Таблица 148. Структура на територията на населените места (дка)
ЕКАТТЕ
4128
4724
5298
6080
7315
12810
23011
23741
32100
32487
38011
43548
51041
53237
53775
54448
57434
58244
62832
67101
67581
77181
80552
80827
83377

Землище
с. Бисер
с. Богомил
с. Болярски извор
с. Браница
с. Българин
с. Върбово
с. Доситеево
с. Дрипчево
с. Иваново
с. Изворово
с. Коларово
с. Лешниково
с. Надежден
с. Овчарово
с. Орешец
с. Остър камък
с. Поляново
с. Преславец
с. Рогозиново
с. Славяново
с. Смирненци
гр. Харманли
с. Черепово
с. Черна могила
с. Шишманово
Общо

Селско
стопанство
16236
112
9821
27021
24687
9406
29992
25119
18209
26797
18021
8403
8495
27790
14370
15039
31839
8004
18738
25197
8881
25834
26100
17705
18900
460718

Горско
Населени
стопанство
места
9199
1223
13490
9122
1516
11724
7991
11438
7989
7513
611
5544
4407
6148
13156
12875
2659
2481
6189
13137
5246
17048
12277
6177
7301
195237

549
754
876
523
807
773
1097
1196
286
447
401
1127
879
616
964
353
833
1297
556
5627
1054
643
912
23794

Води Транспорт
409
1187
324
452
476
210
959
178
393
214
213
305
239
526
260
11
210
1116
416
194
1711
526
84
754
10960

31
118
156
78
346
78
140
146
207
21
12
334
66
41
178
193
34
122
35
1144
78
30
16
4015

Общо
28254
112
24215
37468
27712
21941
40095
37586
27829
35867
19338
14720
13555
35399
28998
28831
35652
11240
26909
40168
14911
51364
40035
24640
27884
694723

Източник: ОУП Община Харманли

След промяна на собствеността на земеделските земи (по ЗСПЗЗ) и на горите (по
ЗВСГЗГФ) са установени следните видове собственост на земя по населени места. Найголям дял заемат земите собственост на кооперативи – 38.4%, следвани от частната
собственост – 24%, общинска публична 10.7% и т.н. Земите с неустановената собственост
е общо 240 дка.
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Земята стопанисвана от общината е 27.6%. Горските територии са изцяло
държавна и общинска собственост, ако се изключат възстановената собственост на ниви
в горските територии, които са по-малко от 0.1%. Чуждестранната собственост сборната
площ, включваща и тази на УПИ.
Таблица 149. Терени по
Директивата за природните местообитания 92/43/ ЕИО (ha)
КОД

Наименование
обявяване

BG0001034

ЗЗ „Остър камък”, обявена с Р-е №
122 от 02.03.2007 г., на МС обн. в бр.
21/2007 на ДВ

BG0000578

ЗЗ „Река Марица“, обявена с Р-е №
122 от 02.03.2007 г., на МС обн. в бр.
21/2007 на ДВ.

BG0001032

BG0000212

с

документ

за

Териториален
обхват
землища в общината

по

Община Харманли, с. Бисер, с.
Черна могила, с. Поляново, с.
Остър камък, с. Надежден, с.
Лешниково, с. Иваново
Община Харманли, гр. Харманли,
с. Бисер, с. Българин, с.
Доситеево, с. Преславец, с.
Рогозиново, с. Шишманово

Площ
в
общо/в
общината

ha

15994.31

14693.1

ЗЗ „Родопи-Източни“ обявена със РОбщина Харманли, с. Болярски
е № 122 от 02.03.2007 г., на МС обн.
217446.89
извор
в бр. 21/2007 на ДВ
Р-е № 811 от 16.11.2010 г. за Община Харманли, с. Черепово,
увеличение на площта на ЗЗ "Сакар" Рогозиново, Изворово, Дрипчево, 132118.21/14934
с решение 661 от 16.11.2007 г.
с. Доситеево и с. Браница
Източник: МОСВ, Регистър на защитените територии и защитените зони

Таблица 150. Терени по Директива за птиците 2009/147ЕИО (ха)
КОД

Наименование с документ за
обявяване

BG0002020

ЗЗ „Радинчево“ обявена със
Заповед № РД-783 от 29.10.2008.

BG0002021

BG0002092

Териториален обхват по
землища в общината
Община Харманли, гр. Харманли,
с. Бисер, с. Доситеево, с.
Изворово, с. Рогозиново

Площ в ha
общо/в общината
5785.73/3883.88

ЗЗ „Сакар“ обявена със Зап. №
РД-758 от 19.08.2010 г. на
МОСВ, бр. 72/2010 на ДВ, Община Харманли,
125722.28/6867.98
Заповед № РД-758 от 19.08.2010
г. на МОСВ, бр. 72/2010 на ДВ
ЗЗ „Харманлийска река“ обявена
със Заповед № РД-843 от Община Харманли, с. Остър
4889.00/3349.65
17.11.2008 г. на МОСВ, бр. камък, с. Поляново.
12/2009 на ДВ.
Източник: МОСВ, Регистър на защитените територии и защитените зони

Предоставените данни от МЗХГ, с изключени от КВС данни на имената на
собственика, не позволява да се установи каква част от собствеността на „обществените
организации” и терените „в съсобственост” е на субекти от чуждестранен произход и/или
на „едри фирми”, закупуващи обработваеми земи използват този ресурс и за комерсиални
цели, в т. ч. залагане, апортиране за участие в различни международни компании или
банки.
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Таблица 151. Собственост на земите по населени места
Землище
с. Бисер
с. Богомил
с. Болярски извор
с. Браница
с. Българин
с. Върбово
с. Доситеево
с. Дрипчево
с. Иваново
с. Изворово
с. Коларово
с. Лешниково
с. Надежден
с. Овчарово
с. Орешец
с. Остър камък
с. Поляново
с. Преславец
с. Рогозиново
с. Славяново
с. Смирненци
гр. Харманли
с. Черепово
с. Черна могила
с. Шишманово
Общо

Държавна
публична
частна
22
799
20
1
250
0
319
2
279
4
3
860
7
259
4
223
10
1517
6
34
6
210
16
62
12
4
30
9
25
28
8
16
5
4
240

572
4228
285
228
222
416
2981

21
13764

Общинска
публична
частна
1381
1182
33
3155
849
2733
2208
2030
2536
1183
899
7883
3091
11017
1462
3608
1671
5542
2278
958
1860
381
586
298
1298
3697
2730
138
2009
58
7706
734
4258
212
843
6646
2175
1415
2319
2335
741
5218
17689
10135
2913
1163
2180
2705
1991
74625
67506

Частна
10438
12253
3648
6191
11625
9616
14045
9876
5569
4762
7392
6097
9093
14088
4907
2649
2420
142
13781
3036
2573
628
6203
5692
166724

Коопера
тивна
11738
59
5145
13135
12728
7362
15831
7830
11070
17140
9986
5407
5264
12277
9726
7833
21252
5379
11969
16456
5903
19055
14490
10045
9530
266612
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Обществени
организации
1072
2164
7870
3420
786
1550
1000
1349
1885
939
733
472
5707
2382
1727
707
823
1960
1954
1185
518
2773
2028
3261
48265

Чуждест
ранна

33

На религиозни
организации
0
3
85
159
13
73
27
14
53
65

Съсобст
веност
313

901
363
37
913

1873
84
4

14
1

724
26

113

26
13
151

1

66
28
300
3
51
1
34

1070

584

3
6017

Стопанисвана
от общината
1307
395
6567

274
1939
14
645
47
1157
44
2367
5599
1321
3568
3767
1383
2729
9028
3014
4677
49843

Общо
28253
112
24215
37468
27712
21941
40095
37586
27829
35867
19338
14720
13555
35399
28998
28831
35652
11240
26909
40168
14911
51364
40035
24640
27884
694723

Източник: МЗХГ, юни 2020
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Най-голям дял има земята с бонитет I-ва категория 40.1%, следвана от земята VIIIма

категория – 16.8% и земята IV-та категория – 13.2%, и III-та категория – 9.3%. Голяма част

от обработваемата земя, включително мери и пасища, е непригодна за земеделско
ползване (VIII-ма, IX-та и Х-та категории- общо 23.7%), като най-голяма част от нея са в
землищата на селата - Овчарово, Черепово и Българин. За сравнение - в област Хасково
VIII-ма, IX-та и X-та категории земя е 21.1%, а за страната средният процент на трите
категории земя е над 26%. Относителния дял на най-качествените за обработка земи от Iва

до IV-та категория включително, е най-висок – 68%. С най-голяма площ от тях са в

землището на гр. Харманли, следвано от землищата на селата: Славяново, Черепово,
Орешец и Болярски извор. В останалите землища е приблизително равномерно
разпределена.
6.3. Жилищна политика
6.3.1. Обитаване - проблеми и прогнози
В Община Харманли към 01.02.2011 г. има 12 132 бр. жилища. От тях необитаеми
са 2030 бр. (16.73%). В 8249 бр. обитаеми жилищни сгради живеят общо 24 947 обитатели.
Негативният демографски процес от селото към града за граничните райони, в т. ч.
общините от 2 категория, стартира в края на 70-те години. Стъпаловидно се засилва от
началото на 90-те години, като тенденцията трайно се поддържа до сега. Този период се
характеризира и с голяма емиграция, обезлюдяваща градовете и още по-силно селата.
Община Харманли не прави изключение от тези процеси, изразено в съотношението
обитатели/жилище. В града обитаваните жилищни сгради са 3423 бр. с 10 107 бр. жилища
и 18 589 обитатели, които данни определят 1.84 обитател/жилище. В селата, разгледани без
териториален адрес, обитаваните жилищни сгради са 2796 бр. с 2820 бр. жилища и 6358
обитатели или 2.25 обитатели/жилище.
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Таблица 152. Баланс на територията по категория на земята (бонитетен бал, дка)
Землище / вид категория
с. Бисер
с. Богомил
с. Болярски извор
с. Браница
с. Българин
с. Върбово
с. Доситеево
с. Дрипчево
с. Иваново
с. Изворово
с. Коларово
с. Лешниково
с. Надежден
с. Овчарово
с. Орешец
с. Остър камък
с. Поляново
с. Преславец
с. Рогозиново
с. Славяново
с. Смирненци
гр. Харманли
с. Черепово
с. Черна могила
с. Шишманово
Общо

I
12897
112
15061
12059
5105
13151
13003
13793
13524
10609
2732
6725
6062
10043
15872
14799
7682
4362
10138
16925
6550
29899
16466
8976
12085
278630

II
2638
11
250
106
3005

III
8289
4876
751
2789
2283
3978
1244
1146
1312
8363
207
5583
1368
943
10212
3541
4432
3519
64837

IV
4737
3132
621
7076
5344
7084
1323
352
4531
1459
767
4102
2147
18615
8107
9737
6308
355
2199
3860
91856

V
713
365
23685
2751
4110
1138
3126
2510
986
4890
879
447
4092
810
2377
6118
2947
61947
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VI
713
365
23685
2751
4110
1138
3126
2510
986
4890
879
447
4092
810
2377
6118
2947
61947

VII
556
483
2033
768
209
307
9211
858
618
93
620
2019
1074
728
3060
5044
916
1080
29677

VIII
741
11542
7392
23024
77
6007
9850
143
4684
21131
576
742
629
1930
87
3141
15292
1906
7493
116386

IX
X
Общо
320
28253
112
85
213
24215
1102
37468
1204
27712
657
21941
3174
3640
40095
492
68
37586
1028
844
27829
8539
35867
1367
19338
811
594
14720
578
317
13555
402
35399
86
28998
10937
28831
2039
25
35652
11240
2892
26909
1436
40168
14911
3602
112
51364
23
371
40035
805
201
24640
283
136
27884
40441
7944
694723
Източник: МЗХГ, юни 2015 г.
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Селата в общината са 24, от които с. Бисер е 5та категория, с. Българин, с. Славяново
и с. Шишманово са 6-та, 16 села са 7-ма категория, а 4 села са 8-ма категория. Броят на
обитателите в селата е малко над два пъти по голям от броя на съществуващите жилищата.
Периферните села от север: Богомил, Дрипчево и Коларово по демографската прогноза са с
тенденция в перспективния период да се обезлюдят. В по-далечна перспектива това очаква
и селата Браница, Доситеево Рогозиново и Черепово.
За преобразуване на урбанизираната територия в обработваема или друг вид земя
с държавна, частна или смесена собственост следва и процедура по „заличаване” от списъка
на населените места по установения законов ред.
За села в процес на обезлюдяване възможните подходи в планирането са замяна на
жилищните функции с други като: вилен отдих, туризъм, чисто производство,
преработвателна промишленост или интензивно аграрно производство, съвместими със
затихващото обитаване.
Собствениците на имоти/сгради и съоръжения остават данъкоплатци за „вечни
времена”. Масово разрушаване на сгради е провеждано само за части от населените места,
но при запазване на „жилищните функции” на територията.
Динамиката на развитието на жилищния фонд през годините, считано от 1985 г.,
бележи снижение на броя на жилищните сгради в общината с 2%. Темпът на увеличение
броя на необитаваните сгради след 1990-та година рязко се засилва, като относителният им
дял за 2011 г. е 24.7%. За сравнение със средните данни за област Хасково са съответно
намаление - 9.5%, при необитавани за 2011 г. - 24.2%. След 2001 г. два пъти се увеличават
жилищните сгради за временно ползване, но те имат нисък относителен дял от общия брой
на жилищата.
Таблица 153. Динамика на намаляване на броя на жилищните сгради
(по години на преброяване)
Години
Община Харманли
1985
2001
2011, в т.ч.
Гр. Харманли
селата
Област Хасково
2001
2011

Общо жилищни
сгради

Обитавани

8409
8343
8249
3898
4351

7596
6769
6219
3423
2796

75327
72026

58653
50977
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Необитавани

За временно
обитаване

194
1475
2030
475
1555

603
95
182

11771
4874
17455
3578
Източник: ТСБ Хасково, 2015 г.
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Делът на всички сгради през 2011 г. в Община Харманли намалява с 1.1% спрямо 2001
г. Обитаваните сгради за същия период намаляват с 8.2%, а необитаваните се увеличават с 37.6%.
За област Хасково необитаваните сгради се увеличават с 48.3%. Може да се направи извод за побавен темп на увеличение на необитаваните сгради в Община Харманли.
За периода 2001 - 2011 г. населението в общината намалява с 2575 души или с 9.5% при
средно за страната 18.2%, което обяснява сравнително малкото намаляване на ползването на
жилищния фонд. В селата всички жилищни сгради, съвпадащи с броя на жилищата, са изградени
в самостоятелни УПИ със средна площ около 1000 m2 в равнините части на територията на
общината. В полупланинските територии средният размер на УПИ е около 758-800 m2, по анализ
на действащите ПУП в общината.
В гр. Харманли терените за жилищни квартали нето са 231 ha, което определя гъстота на
обитаване - 78 д./ha. Преобладават кварталите с допустимо застрояване до 3 етажа. Те са 92.7%
от общата жилищна площ. Средно за градовете 2-ра категория по показателя д./ха, разположени
на равнина гъстотата на обитаване е 62 - 98 души към нето жилищни терени. Така гр. Харманли
може да се приеме като „интензивно заселен”. В селата на общината средната гъстотата на
обитаване е 6 д./ha. Това маркира важна особеност на Община Харманли - прекалено силно
изявен центричен модел на селищната структура.
Необитаваните жилища в област Хасково към 01.02.2011 г. е 28%, като областта заема
4-то място сред областите с най-малко необитавани жилища. 17 Данните от преброяването през
2011 г. дават най-точно броя на обитаваните жилища, ключовите им параметри и начините на
ползване.
Таблица 154. Брой обитавани жилища,
характеристики и начин на използването им
Показатели
Общо жилища
- в т.ч. в града
- в т.ч. в селата

Жилищн
и сгради
(бр.)
6219
3423
2796

Жилища
(бр.)
10107
7287
2820

Обитатели
(бр.)
24947
18589
6358

Полезна
площ
(m2)
811518
584958
226560

В т.ч. жилищна
площ
Стаи
(m2)
(бр.)
635870
33588
460331
22533
175539
11055
Източник: ТСБ Хасково, 01.02.2011 г.

Делът на жилищните сгради в града е 55%, а в селата – 45%. Делът на жилищата в града
е 72.1%, а в селата – 27.9%. Обитателите на града са 74.5%, а в селата – 25.5%. Полезната площ в
града е 72.1%, а в селата – 27.9%. Жилищната площ в града е 72.4%, а в селата – 27.6%. Броят на
стаите в града е 67.1%, а в селата – 32.9%. Проследява се достатъчно добра корелация между
17

СИАРБ, етап 2, част 2, с. 14.
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жилищата, обитателите, полезната и жилищната площ в града и в селата. Числата са почти
пропорционални.
Средният брой обитатели на едно жилище в града е 2.55 души, а в селата – 2.25 души.
Жилищната площ на едни обитател в града е 24.8 m2, а в селата – 27.6 m2. Средният брой стаи в
едно жилище в града е 3.1 бр., а в селата – 3.9 бр.
Миграционните процеси след 1992 г. са причината през 2011 г. обитаваните жилища в
град Харманли да са 3423 бр. – 24.7%, а в селата от общината – 2796 бр.
По вид конструкция жилищния фонд в Община Харманли е както следва:
•

Масивни:
-

Стоманобетонни - 251 сгради:
o от тях ЕПК - 78 бр. с 2670 бр. жилища или 22.1%;
o с тухлени стени и стоманобетонни плочи – 3095 сгради с 4405 бр. жилища – 36.5%;
o Сумарно за двата вида конструкции е 58.6% и се приема, че те са „устойчиви на
земетръс”, с оглед на земетръсния район, в който попада територията на общината –
4.1 – 4.5 степен по Рихтер;
o От тях в града са разположени 2410 жилища и в селата 260 бр.

•

Немасивните жилища са 4989 бр., предимно в селата с дял 80.6%:
-

Деградиралите /паянтови/ са над 780 бр.;

-

Според вида на строителната конструкция около 41.3% от жилищата в общината са
уязвими, а в селата делът е по-голям дял - около 80%.
Таблица 155. Сгради по вид конструкция в Община Харманли (бр.)
Сгради

Общо

Панели

Общо сгради
Общо жилища

8249
12064

78
2200

Стоманобетонна
конструкция
173
470

Тухли и
Тухли с Други 18*
стоманобетонна плоча гредоред
3095
2163
2740
4405
2239
2750
Източник: ТБС Хасково 01.02.2011 г.

В гр. Харманли жилищните блокове и кооперации, в т. ч. с обекти за услугите,
над 4 етажа са 110 бр. Такива сгради са общо 118 бр. с 3204 бр. жилища. Те са със средна
квадратура на жилище – 68.52 m2, с 2,36 жилищни помещения. Еднофамилните сгради
на три етажа са 203 бр., а общо с тези на 1 и 2 етажа са 3154 бр. в които жилищата са

18

Под други* се разбират сгради, строени от: камък, кирпич, дърво, други материали в т. ч. непоказан.
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4023 бр. с общ дял 64.7% от градския жилищен фонд и са повече само с 819 бр. жилища
спрямо тези в блоковете. Тези данни определят града с показатели на град 1-ва категория
по признак „структура на жилищен (сграден) фонд”.
От общо 7287 бр. жилища, в града 5110 бр. са със стоманобетонна конструкция
и/или масивни жилища. Те заемат дял от 70.1% от всички жилища в града. Това е
позитивен показател, подсказващ, че градът и жилищния му фонд е сравнително „млад”
и годен за обитаване далеч след програмния период 2034 г. (ОУП Община Харманли),
по признак дълговечност на конструкцията. За сравнение в гр. Хасково масивните и
стоманобетонните жилища са 42.9%, в София са 73.2% и средно за страната дела им е
51.35%.
В 4 села в Община Харманли има сгради на 3 етажа. 2796 бр. са обитавани с
2820 жилища в тях. С масивна или стоманобетонна конструкция са 596 – 21.13%, с
тухлени стени 454 бр. и уязвими 780 бр. жилища. От прегледа на действащите ПУП/ПЗР,
се прави извод, че в многолюдните села: Бисер, Славяново, Шишманово и Българин
жилищния фонд до 1985-89 г. интензивно е заменен, масивните и със стоманобетонна
конструкция сгради са с дял над 32%. За селата 7-ма категория: Иваново, Върбово,
Смирненци, Изворово и Браница, този показател е около 28%. Данни, определят тези
села с устойчив жилищен фонд. Към края на програмния период на ОУПО сградите,
подлежащи на замяна средно ще са над 70%.
В гр. Харманли само 78 бр. жилищни сгради са „санирани”, в т.ч. 4 блоково
строителство, за 112 са изготвен „технически паспорт”. В нито една сграда не е
монтирана инженерна инсталация от „възобновяеми енергийни източници”. В селата
отсъстват санирани сгради.
Таблица 156. Някои характеристики на обитаваните сгради (бр.)
Вид на
сградата
Общо за града

Къщи – общо

Жилищен

Етажи
(бр.)
1 етаж
2 етажа
3 етажа
3 етажа
4 етажа
5 етажа
6 етажа
7 етажа
8 етажа
9 етажа

Сгради
(бр.)
3423
1515
1436
203
3154
33
22
26
4
7
15
4
118

Жилища
(бр.)
7287
1602
1996
425
4023
341
295
843
166
394
851
164
3156

Жилищни
помещения (бр.)
27316
5588
9245
1961
16794
1180
1090
2704
565
1320
2681
555
10095
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Стаи
(бр.)
22533
4903
8083
1707
14693
950
884
1971
415
938
1891
403
7452

Полезна
площ (m2)
584958
117790
194155
46786
358731
26585
24804
57517
12069
27648
55517
12261
216401

Жилищна
площ (m2)
460331
95746
156802
38120
290668
21019
19645
43212
9209
20898
41527
9056
164566
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блок
и
кооперации
общо, в т.ч.
Кооперации
Кооперации
Кооперации
Кооперации
Сгради
от
смесен
тип
(над
60%
площ) - общо
Вила – общо
Сграда
за
колект. домак.
– общо
Общо
за
селата

Къщи – общо

Сгради от
смесен тип
(над
60% площ)
Вила – общо
Сграда
за
общо
домакинство
Общо
за
общината

2 етажа
3 етажа
5 етажа
6 етажа

1
4
1
1

2
18
16
23

4
59
48
80

4
54
40
58

80
1289
984
2039

60
1119
750
1104

1 етаж
2 етажа

7
120
30
150

59
120
30
150

191
151
64
215

156
150
62
212

4392
3073
1161
4234

3033
718
605
1323

3 етажа

1

1

21

20

1200

741

2796
1392
1364
2
2758
3
1
2

2820
1399
1378
2
2779
3
1
2

11968
5055
6741
12
11808
6
3
7

11055
4535
6357
11
10903
6
3
6

226560
100001
123021
260
223282
110
68
220

175539
76779
96123
196
173098
96
58
199

6
17
14
31

6
17
14
31

16
48
56
104

15
45
52
97

398
915
1085
2000

353
586
662
1248

1

4

40

40

880

840

6219

10107

39284

1 етаж
2 етажа
3 етажа
1 етаж
2 етажа
3 етажа

1 етаж
2 етажа
1 етаж

33588
811518
635870
Източник: ТБС Хасково 01.02.2011 г

Спрямо признак „етажност на жилищния фонд“ в града преобладават сградите
с 1 и 2 етажа – 2756 бр., на 3 етажа са 241 сгради, високите: 7, 8 и 9 етажа са 26 бр., а
тези на 4 етажа са 22 бр. сгради. В селата средната етажност е 1.5 етажа, триетажните
сгради са само 4 бр. За сравнение със средните данни за областта сградите в селата на 1
и 2 етажа са 63.2%. В сравнение със страната, където едноетажните сгради в селата
преобладават, делът на сградите с 1 и 2 етажа е са със същата стойност, както тези на
областта.
Вилните сгради в селата са 31 бр. Малка част от жилищните, тип вила, се
ползват за отдих, в града сградите за отдих са 150 бр. Сгради тип-вила са разположени
в земи по & 4 от ЗСПЗЗ.
Възрастта на сградите е трудно определима по предоставената първичната
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статистическа информация, тъй като НСИ и ТСБ не обработват и представят такава.
Ползвайки данните на ОбНС е установено, че към от 1985 г. от общо 8 401 жилищни
сгради в общината, 7 449 бр. от тях са годни за обитаване (дял 89.3%), в т. ч. 5 502 бр. са
масивни, а 53 са със стоманобетонна конструкция. От тях 38 бр. са ЕПК. Само 1 895 бр.
или 22.6% от сградите са физически и морално остарели.
6.3.2. Благоустроеност на жилищата
В селата на общината отсъства ГКМ (градска канализационна мрежа). В гр.
Харманли е изградена частична ГКМ. Отпадъчните води от града са обхванати чрез шест
главни колектора. Предвидените преливници № 1 и № 2 не функционират, понеже
отвеждащите канали след тях, също и довеждащия колектор до площадката за
пречиствателната станция, не са изпълнени. Поради това заустването на отпадъчните
води в р. Харманлийска става чрез отливните им канали или „в терена“.
Всички законно построени сгради в града и селата са свързани с
електроснабдяване. Доставчикът е „ЕВН-България“ АД. Снабдяването с БПВ (битово
питейна вода) на обитаваните в общината жилищни сгради е 100% и се поддържа и
обслужва от поделение на “ВиК” ЕООД гр. Хасково. Водоснабдяването основно се
осигурява чрез система от кладенци, в т. ч. – 9 сондажни, 5 тръбни и 9 шахтови и в
ограничени случаи чрез дренажи. В селата отсъстват сгради с централно отопление, в
града са изградени сградни (285 бр.) с локални отоплителни инсталации „на природен
газ”, по данни на държавно лицензирания доставчик на газ.
Таблица 157. Благоустрояване на обитаваните жилищни сгради
Показатели
ЕВКО 19
ЕВК*
ЕВ*
Е*
Без благоустройство

гр. Харманли, бр.
285
1312
1826

Дял,%
8,3
38,2
53,5

-

-

В селата,
бр.

Дял,%

339
2457

12,1
87,9

-

-

Източник: общинска администрация, 2015 г.

Изгребни или попивни ями са разположени в самите УПИ. Всички обитавани
жилищни сгради са снабдени с БПВ и електрозахранване.
Жилищния фонд в града и селата са далеч от изискванията на европейските
19

ЕВКО – електричество, вода, канал и отопление; ЕВК – електричество, вода и канал; ЕВ –

електричество и вода; Е – електричество.
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стандарти: за саниране, с локално отопление, отсъстват жилища с монтирани
инсталации от ВЕИ, снабдеността с интернет е незадоволителна, отсъстват други видове
ИКТ, монтирани в жилищни сгради и най-важното не е изградена цялостна ГКМ с ПСОВ
в града, а за селата друг вид пречиствателни съоръжения с изключение на малкото
изгребни и преобладаващите попивни ями.
По данни на фирмите, снабдители на интернет услуги, за 2013 г. в града абонати
са само 1622 бр. средно на годишна база, като в това число са включени и юридическите
лица. Отнесено към средния брои обитатели на 1 жилище в града, 2.5 души/жилище и
допускайки, че всички живущи на един адрес ползват интернет може да предположи, че
общият брои ползватели на интернет в града е 21.8%, а за селата – 14.9%. За сравнение
в страната ползвателите са 54% по данни на НСИ.
Таблица 158. Собственост на жилищата (бр.)
Район
Община Харманли
Област Хасково
България

Брой
12131
121839
3887149

Държавна
или общинска
собственост
124
2027
92303

Частна
Частна
собственост - на
собственост - на
физическо лице юридическо лице
11959
48
119198
614
3754740
40106
Източник: ТСБ Хасково 01.02.2011 г.

В общината делът на жилищата частна собственост на физически лица е 95.8%,
по-нисък от средния за областта и страната, съответно – 97.8% и 96.6%. Жилищата
държавна или общинска собственост в общината са 124 бр. с относителен дял по-нисък
от средния за областта и страната и много по-нисък от жилищата - частна собственост
на юридическо лице. Жилища за „социални нужди“ общинска собственост са 43 бр.,
разположени в жилищни кооперации.
Структурата на жилищния фонд по възраст в област Хасково е както следва: до
45 г. – 10%, от 46 до 70 години – 45%, от 71-90 години – 35% и над 91 години – 10%.
Таблица 159. Жилищно потребление в Община Харманли
Показатели
1. Обитавани жилища на 1000 души
2. Обитатели в едно жилище
З. Обитатели на стая в обитавани жилища
4. Жилищна площ на човек
5. РЗП площ на човек

Град
392
2.75
1.41
24.76
31.47

Села
Община
България
443
405
532
2.25
2.47
1.88
1.74
1.34
1.53
27.61
25.49
30.15
35.63
32.53
39.78
Източник: ТСБ Хасково 01-02.2011 г.

В сравнение с данните за страната показателите на Община Харманли са
благоприятни. Някои от показателите са по-добри, други по-лоши от националните, но
може да се прецени, че ситуацията в общината е на добро равнище.
298

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

Практиката в градоустройственото планиране се основава на определяне на
нуждата от нови жилища чрез сравнение на съществуващото положение с приети
стандарти и действителното потребление. Поради изискванията на дългосрочната
прогнози в ОУПО за 15-20 години, логично е да се приемат стандарти, съпоставими със
сега действащите в развитите страни членки на ЕС, в т.ч. с проспериращите.
Прилаганият стандарт за жилищно потребление при градоустройственото
планиране на населени места след 2007 г. е 40/45 m2/човек РЗП жилищна площ и/или
една стая за обитател. Това определя 420-450 бр. жилища за 1000 обитатели, по данни
на ЕВРОСТАТ.
Селата са застроени с еднофамилни сгради, разположени в самостоятелни
просторни парцели средно над 1.35 дка. Настоящият жилищен стандарт „брой жилища
на 1000 обитатели” е 433 бр. и отговоря на стандарта на ЕС, но по критерия, „обитател
на стая” параметърът е 1.74 обитател на 1 стая, която е под стандарта на ЕС. Дял от
35.3% на необитаваните сгради е предложен на пазара на недвижими имоти, но няма
покупки. Сградите, обитавани или не, подлежащи на замяна средно ще са над 70%.
Площта на парцелите в селата допуска изграждане на втора сграда. Показателят РЗП на
човек е 35.6 m2. Тези данни определят възможността за достигане на жилищен стандарт
„обитател на стая” 1:1 в строителните граници на селата. Поради достигнат жилищен
стандарт за страните на ЕС, не се предвижда разширение на строителните граници на
селата.
В град Харманли необитаваните жилищни сгради са 475 бр. Те са еднофамилни
и имат дял 12.2%. Те са частна собственост, а обитателите им са трайно мигрирали или
не могат да бъдат открити.
Общо жилищата в града са 7287 бр. От тях еднофамилните обитавани сгради
на три етажа са 203 бр., а общо с тези на 1 и 2 етажа са 3154 бр., в тях жилищата са 4023
бр. и са с дял от 55.2% на градския жилищен фонд. Той е разположен на 89.13% от
нетните жилищни терени в града. Сградите са изградени в маломерни парцели, между
370/450 m2, поради което е невъзможно изграждането на втора сграда в УПИ, а
съществуващите еднофамилни сгради не са в състояние да се надстрояват или заменят с
нови с по-висока етажност, предвид спазване сервитутните разстояния с тези в
съседните УПИ. В блоковото строителство са обитавани 3156 бр. апартаменти,
съставляващи около 50% от жилищата в града и са със средна РЗП на едно жилище –
68.52 m2.
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Предлаганите разчети за достигане на жилищен стандарт на ЕС отчитат:
невъзможността за уплътняване на УПИ на еднофамилните обитавани сгради, ниската
динамика на пазара на недвижими имоти в общината, препятстваща пазарна замяна на
жилища с по-голяма площ, увеличаваща се и в бъдеще тежест на режима за облагане с
данък върху недвижимите имоти, ниска стойност на РЗП на жилищна площ за всеки
апартамент в блоковото строителство – 52.14 m2. Съществуващият жилищен стандарт
определя средно за града обитавани жилища на 1000 души - 392 бр., обитател на стая –
1.41 бр. и РЗП при средна жилищна площ на човек – 31.47 m2.
За достигане на жилищния стандарт по ЕВРОСТАТ за перспективния период в
ОУПО до 2034 г. е необходимо осигуряване на допълнителни терени за изграждане на
нови жилища. Спрямо показателя жилища на 1000 души е необходимо увеличаване броя
на жилищата с коефициент 1.14 или общо около 990 нови жилища със средната площ
на съществуващите и обитавани от около 2900 души, изчислено при потребителска
единица домакинство 2.91 лица/в домакинство за ЕС. Според показателя РЗП жилищна
площ на човек е необходимо да се увеличи броят на съществуващите жилища с
коефициент 1.27, или нуждата от нови жилища е около 1950 бр., обитавани от около
5700 души със същата площ на наличните жилища. Така общият брои на новите жилища
е изчислен на 2940 бр. жилища. По демографската прогноза населението в града ще
намалее с коефициент 0.9249. С него се коригира броят на изчислените нови обитатели
в жилища – броят им ще бъде 8000 души. За тази цел са необходими около 70 ха бруто
жилищен терен съгласно разпоредбата на чл. 14 от Наредба № 7/2003 г. От тях около 47
ха са нетни жилищни терени (УПИ), по разпоредбата на чл. 14, ал. 3 от същата Наредба.
Към тази територия следва да се добавят терени съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 7 от
Наредба № 7/2003 г., съответно по: т. 2. за производствени и складови дейности, т. 3. за
рекреационни дейности, т. 4. за озеленени площи, т. 5. за спорт и атракции, т. 7. за
обществено и делово обслужване, т. 8. за движение и транспорт, т. 9 за инженернотехническа инфраструктура, и т. 10. за комунално обслужване.
При планиране на нови жилищни територии с така изчислените площи следва
да се отчетат гореизложените влошените показатели в регулацията на града, например
недостиг от зелени площи за около 5.4 ха, спрямо разпоредбата на чл. 31, ал. 1 от същата
Наредба, необходимостта от изграждане на главна улична мрежа за движение и
обществен транспорт, за инженерно-техническа инфраструктура - градски съоръжения
и колектори за канализации и ВиК, трафопостове с отделно УПИ по ред на ЗЕ и други.
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Същевременно трябва да се отчита, че част от гореизложените нужди: за рекреационни
дейности, за спорт и атракции, за обществено-делово и комунално обслужване и други
са реализирани и функционират в чертите на града, т.е. могат да бъдат по-малки по
площ. Но по-важното е да се отчетат съществуващите условия при определяне
ситуирането на бъдещите нови терени, използването на наличните свободни инженернотехнически мощности на градските снабдителни инженерни мрежи или новите
жилищни територии да се търсят в непосредствена близост до строителните граници на
града за икономия на публични средства.
В практиката за териториално-устройственото планиране, поради дългия
планов хоризонт заложен в ОУПО от 15-20 г., с очаквани отклонения в показателите на
прогнозата, не се препоръчва буквално да се прилагат параметрите й. Повече от 2/3 от
еднофамилните сгради към края на програмния период по възраст и тип на
конструкцията ще се заменят с нови. Трябва да се отчетат: очакваните нужди на
уседнали граждани и нови обитатели. Високо квалифицирани работници ще се
настаняват в жилища, изградени в рамките на терените отредени за „чисто и предимно
чисто производство”. Друга част от нуждаещите граждани, нови обитатели, специалисти
и приходящи мениджъри ще търсят/изграждат луксозни жилищни сгради с двор в
екологично чиста среда в близките села. Също така, трябва да се има предвид
намаляване контингента на жените във фертилна възраст в общината и на лицата в едно
средно домакинство - до 2.4 лица/домакинство, както е средното в страните на ЕС.
Подходящи нови терени според предвижданията на ОГП (1994 г.) на Харманли,
са разположени южно от града - в терените по § 4 и на обработваема земеделска земя с
ниска бонитетна оценка с обща площ 64.9 ha. Там вече има изградени отделни жилищни
сгради, обекти на общественото обслужване и предприятия със складове за чисто
производство.
В заключение от съществуващото положение на жилищния фонд в Община
Харманли 2013 г. по данните за 2011 г., може да се направят следните изводи:
•

новото жилищно строителство е нищожно, но има ремонтирани, реконструирани или
възстановени съществуващи жилища/сгради;

•

жилищният пазар е неразвит поради недостатъци на жилищата: необосновано високи
цени, определени от собствениците; ниско търсене на жилища в района; деградиране

301

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

на

жилищния

фонд,

поради

неподдържане

и

неадекватно

управление

от

собствениците; неугледен външен вид на сградите;
•

лоша инфраструктура - липса на канализация;

•

потребителските качества на жилищата са ниски, поради влошеното състояние на
системите на инженерните инфраструктури, независимо от безпрепятствената и
удобна транспортна достъпност с ППС и жп транспорт.
Възможности за развитие на жилищния пазар в Община Харманли в

програмния период до 2027 г. са:
•

Чистотата на околната среда ще се съхрани, а примамливостта на природните и
исторически забележителности ще се развие и утвърди, чрез защитата им и
осигурената достъпност до тях;

•

Делът на физически остарелите сгради ще нарасне до 66% от всичките.
Разположението им в УПИ определя допълнителни възможности за обитаване в селата
чрез замяна на стари сгради;

•

Селата 8-ма категория: Дрипчево, Коларово и Остър камък, ще се ползват и за други
нужди: туризъм, вилен отдих, настаняване на работещи в аграрния и промишлен
сектор и т.н. Възможно е строителство на нови сгради на съществуващи УПИ;

•

Селата 7-ма категория: Лешниково и Черна могила са в период на „затишие“ и
сегашното им население силно ще намалее. Възможен е нов цикъл на развитие свързан
с туризма или за настаняване на аграрни производители и семейни фирми за чисти
дейности: промишленост, преработвателни производства и интензивно земеделие;

•

Селата от 5-та и 6-та категории и близките им поселища запазват преобладаваща си
жилищна функция с възможност за развитие на микро чисти промишлени предприятия
при стимулиран инвеститорски/предприемачески интерес;

•

За запазване обитаването и повишаване на привлекателността на селата, разположени
в близост до АМ „Марица”: Бисер, Надежден, Поляново, Рогозиново, Българин,
Преславец и Шишманово. Необходимо е да се преодолее противоречието между
привлекателността им за обитаване и липсата или влошаваща се инженернотехническа инфраструктура;

•

Необходимо е включването на нова среда и терени за обитаването за нуждите на града,
предлагано в околоградския район на гр. Харманли, в т. ч. на благоустроени терени по
§ 4 ЗСПЗЗ и предвидените разширения на жилищните територии отразени в ОГП
Харманли (1994 г.), изготвен с държавно финансиране;
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•

Много високия жилищен стандарт на ЕС - „сграда с двор в природна и екологично
чиста среда”, ще изисква бъдещите потребители да са в състояние да намерят жилища
в добре свързаните с комуникации близко разположени села.
6.3.3. „Зелена система“ на Община Харманли
Развитието на „Зелената система“ в общината обхваща два аспекта:

•

състояние, площ и задоволеност със зелени площи в населените места;

•

рекреационни зелени зони - гори и лесопаркове в извънурбанизираните територии на
общината.
„Зелената система” в населените места има следните характеристики. В

границите на населените места „зелените площи” за широк обществен достъп са 30.6 ha,
което определя средно за общината около 12.96 m2/жител (2011 г.) и прогноза за 12,66
m2/жител за 2030 г., спрямо населението по демографска прогноза по оптимистичен
вариант в ОУПО. В гр. Харманли зелените площи са 21.2 ha, отнесени към броя на
жителите, определя задоволеност с 9.12 m2/жител (за 2011 г.), при норма 12 m2/жител по
чл. 30, ал. 1 от Наредба № 7 ПНУТ на МРРБ. За прогнозния период до 2030 г.
задоволеността ще е 12.3 m2/жител, също за населението по демографска прогноза
„оптимистичен вариант“. „Зелените площи“ следва да се увеличат незначително, за да
задоволят потребностите след 2023 г.
В селата, всяко с отредени и запазени зелени площи, без да отчитат спортните
терени, задоволеността със зелени площи за широк обществен достъп е 8.5 m2/жител при
6 358 жители (2011 г.) Този показател е 2 пъти по-голям от нормата - 4 m2/жител,
определена по чл. 30, ал. 1 от Наредба № 7/2003 г. ПНУТ. За прогнозния период по
оптимистичен вариант на демографската прогноза, населението в селата ще е 3 675 души
със задоволеност от зелени площи за публичен достъп – 14.7 m2/жител.
Неделима част от „зелената система“ на населените места са териториите,
отредени за „гробищни паркове“ с обща площ 45.5 ha в границите на общината.
Показателят е 18.20 m2/жител (2011 г.), което определя задоволеност на населението в
далечно бъдеще. За град Харманли стойността на този показател е 1.86 m2/жител. Площта
на съществуващия гробищен парк е 3.5 ха, при действаща норма 2.05 m2/жител,
определена в чл. 30 , ал. 2, т. 3 на Наредба № 7 ПНУТ. При реалистичен вариант на
демографската прогноза - 18 449 души се налага разширение на гробищния парк с
минимум 5.3 ha. За всички села площта на гробищните паркове е 42 ха. Те са пред
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изчерпване на предоставената им площ. По предложение на кметовете на селата
съгласувано с общината се разширяват гробищните паркове на селата: Иваново – 4.5 дка,
Българин - 7 дка, Шишманово - 2 дка, Остър Камък – 7.5 дка и Орешец - 5 дка.
6.3.4. Пространствено развитие
В ОУПО Харманли за извънселищните територии в земеделски земи се
предвижда укрепване и повишаване на бонитетната оценка на земеделската земя
общинска собственост, чрез повишаване техническата съоръженост и създаване на база/и
за възстановяване на животновъдството в общината.
През последните години намалява размерът на обработваемата земя поетапно
през проектния период (на ОУПО) с 5267.5 дка – 0.758% от общата им площ, поради
изграждане на АМ „Марица”, разширение на бъдещ общински път от с. Черна могила до
с. Орешец за Интермодален терминал, пряко свързан с автомагистралата през пътен възел
с РП-Ш-554. Увеличава се делът на трайните насаждения, в т. ч. предвидени площи за
прилагане на „Програмите на МС” в рамките на земеделските земи, без промяна на
предназначението им. За промишлени чисти производства, складови нужди и търговско
обслужващи функции се предвиждат общо 1093 дка за „Промишлено Търговски Комплекс
- IST”, 275 дка за европейски комплекс, предлагащ динамично и гъвкаво снабдяване на
туристите. За обслужване на пътниците по трасето АМ „Марица” се предлагат обекти за
търговско-публични услуги на 60 дка, а за линеарна рекламна система - 8 дка. За
„Етнографски комплекс“ на р. Марица се предвиждат 20 дка, за „Отдих рекреация и
туристически обекти” - 45 дка, разположени на левия бряг на р. Харманлийска,
северозападно от града, за обекти на „Комплексно общественото обслужване” - 103 дка,
разположени северно от града и от кръстовището на РП I-8 и III-554, в зона контактна с
тези два републикански пътища, втория свързан с ПВ на АМ “Марица“, за обекти на
инженерната техническа и друга инфраструктура - 62 дка. Всички площи са ситуирани в
земи с ниска категория по бонитетна оценка.
Предвидено е земеделските земи да се използват за защитени територии за
опазване на КИН. Археологическите обекти НКЦ са с обща площ 598.47 дка, от тях с
предоставен статут със Заповед № РД 9Д-4/8. 08. 2012 г. на МК и Протокол от 25.05. 2011
г. на Комисия на място с определени режими за опазване в границите на обектите и
охранителните им зони. За римска пътна станция „Кастра Рубра” временната границата
на обекта включва 57.49 дка; за „Византийска крепост” – 16.98 дка. Възможно е отразените
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в ОУПО площи от 598.47 дка, след приключване изследванията по чл. 146 (3) и с
последващи процедури по реда на ЗКН да се увеличат в бъдеще.
Горските територии към края на проектния период увеличават площта си с 112
дка със засаждане на дървесна растителност на рекултивирани терени от добив на
строителни материали, нарушени терени и др. Югоизточно от с. Орешец е разположен
„Скален култов комплекс „Глухите Камъни” - в защитени горски земи и охранителна зона
по смисъла на чл. 79 (2) от ЗКН, с площ около 462 дка.
Предвижда се разширение на строителната граница на град Харманли с обща
площ 649 дка, включващи определеното източно разширение по ОУП на града (ОГП/1994
г.) за промишлени нужди с режим ПчП и терена на недовършения „Младежкия дом” по
стартирали процедури за промяна на предназначението на обработваема земя преди 2007
г.
В таблица 106 „Баланс на територията на Община Харманли“ - съществуващо
положение/проект в ОУПО Харманли е представена идеята за трансформациите на
поземлените ресурси по начина на ползване на землищата и на населените места.
В разширението на площта по т. 1 „Терени жилищни функции”, по предложение
на общината са включени площите за разширението на строителните граници на гр.
Харманли с 64.9 ха, определени с териториално устройствена зона, включващи и
предвидените разширения по ОУП (ОГП от 1994 г.), с неприключени процедури,
стартирали 2007 г. Голямата част от тези територии, отразени на ОУП са с режим на
СмФ/ОР, включващ, жилищни терени (с непроведена улична регулация, терени за
обществени услуги; терени за спорт, за промишлени нужди и терени за туристическата
инфраструктура.
В разширението на площта по т. 2 „Терени за обществено-обслужващи функции”
са включени: разширение на строителните граници на града с терена на „Младежки дом”
- 1.6 ha, терените на смесена многофункционална зона „Етнографски комплекс - Марица”
- 2 ha, за „Отдих, рекреация и туристически обекти” – 4.5 ha за „Комплексно обществено
обслужване” – 10.3 ha, терени на обслужващи обекти на АМ „Марица” - 6 ha.
Увеличението на площта по т. 3 и т. 4 е за развитие на промишлено производство
и обекти на транспорта и търговията е общо 161 ha, и за складови нужди 29.3 ha.
Допълнителни възможности за развитие на нови промишлени малки и много малки
предприятия е настаняването им в строителните граници на селата, където общо площта
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на не обитаваните жилища възлиза на 171.4 ха.
Таблица 160. Баланс на територията на Община Харманли
(съществуващо положение/проект)
Територии с общо предназначение
1. Жилищни функции
2. Обществено-обслужващи функции, в т.ч. обекти
на туризма и за обслужване на АМ „Марица”
3. Производствени дейности
4. Складови дейности
5. Рекреационни дейности - и селищни образувания
по &4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
6. Озеленяване паркове и градини
6.1. Терени за „гробищни паркове“
7. Терени за спорт и атракции
8. Комунално обслужване и депа за ДОП
9. Земеделски територии, в т.ч.
9.1. Обработваеми земи – ниви
9.2. Обработваеми земи трайни насаждения
9.3. Не обработваеми земи - дерета оврази, скали,
изоставени рудници и кариери
9.4. Пасища и поляни
10. Горски територии, в т.ч.
10.1. Гори със стопанско предназначение
10.2. Защитени гори, в т.ч. ЗТ по ЗЗТ
10.3. Рекреационни гори
10.4. Горски земи - поляни и ниви, терени за
обслужване и др.
11. Водни площи - водни течения
11.1. Терени за вододайни зони
12. Територии за транспорт
13. Територии за техническа инфраструктура
ОБЩА ПЛОЩ
Защитени и нарушени територии
А).Терени за природозащита, в т.ч. ЗТ по ЗЗТ
Б). Защитени територии за опазване на културно историческото наследство
В). Територии с особена териториално
устройствена защита.
Г). Територии за възстановяване и рекултивация
от зони за добив на строителни материали и
др.
Д). Територии с активни и потенциални свлачища
и срутища
Е). Други нарушени територии - насипи, сипей,
деградирали селскостопански земи и др.
Ж ). ОБЩА ПЛОЩ по точки Г), Д) и Е) с отчитане
на препокриването.

Съществуваща площ
ha
%
1563.20
2.250

Проектна площ
ha
%
1628.1
2.344

2.70
388.10
4.90

0.004
0.559
0.007

54.15
692.9
34.2

0.078
0.997
0.049

306.30
30.70
45.50
17.70
10.30
43447.30
30036.30
3161.00

0.441
0.044
0.065
0.025
0.015
62.539
43.235
4.550

209.5
30.7
53.0
17.7
10.3
42920.55
29359.25
3322.5

0.302
0.044
0.073
0.025
0.015
61.781
42.260
4.782

2417.10
7832.90
19731.70
9838.50
1273.20

3.479
11.275
28.402
14.162
1.833

2405.9
7832.9
19742.9
9849.7
1273.2

3.463
11.275
28.418
14.178
1.833

8620.00
1116.90
3.80
2610.50
192.70
69472.30

12.408
1.608
0.005
3.758
0.277
100

8620
1116.9
3.8
2760.7
198.9
69472.30

12.408
1.608
0.005
3.974
0.286
100

42577.53
116.05

61.287

42577.53
126.50

61.287

0.167

11.20

10.10
21.30

0.016

0.014
0.031

0.182

0.00

10.10
10.10

0.000

0.014
0.014

Източник: ОУП на Община Харманли 2015 г.

Предложените разширения по т. 6.1 на „Гробищните паркове с 5.5 ha е изискано
от общината и кметовете на селата. Предложения за увеличение на дела на трайните
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насаждения, т. 9.2, са 182.5 ha, за осигуряване на терени при прилагане „Програмите на
МС”.
Увеличението на площта на „Гори със стопанско предназначение”, т. 10.1 е с 11.2
ha, с площта на рекултивирани терени от бивш добив за строителни материали и др.
нарушени територии, на които предлагаме и залесяване на стопански гори. Не се
предвижда увеличение дела на „Защитени гори”, в т. ч. в границите на ЗЗ по „Натура
2000”, както увеличение дела на „Рекреационни гори” и „Защитени гори”.
В увеличението на площта за транспортна инфраструктура се включва и 6 ха
необходими за разширението и даване на статут на бъдещия общински път Черна могила
– Орешец.
Проектът предвижда минимално увеличение на площта за „Техническа
инфраструктура” с 6.2 ha, обхващащ сервитутите на ПСОВ и довеждащия главен ГКК до
строителната граница на града.
Защитените територии за опазване на КИН се увеличават с 126.50 ha. Площта на
увеличението не включва терени за довеждащи трасетата на инфраструктурата на
предвидените маршрути извън охранителните зони на обектите - НКЦ, за познавателен и
друг туризъм, които в горските територии ще са по действащите горски пътища.
Заслони, пергули, чешми, панорамни площадки и други временни съоръжения се
предвижда да се монтират извън охранителните зони, планирани за всеки обект по
отделно.
В ОУП е предложено рекултивация на терени от зони за добив на строителни
материали и само образувалото се блато до бивш свинекомплекс с обща площ 11.2 ha с
трансформирането им в земеделски земи.
6.4. Проблеми, изводи и потенциал за развитие
Проблемите в областта на селищната мрежа, градоустройството и жилищната
политика са следните:
1. Недовършена канализация на гр. Харманли и липса на канализация в селата на
общината. Използването на изгребни или попивни ями за отпадъчни води сериозно
уврежда подпочвените води и е възможно в бъдеще да има сериозно замърсяване на
подпочвени води, които да не могат да се използват за стопански и битови цели. В
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момента отпадъчните води се заустват в р. Харманлийска. Предлага се проектиране и
строителство на ПСОВ в гр. Харманли.
2. Незавършена пречиствателна станция за питейна вода (ПСПВ) на град Харманли.
3. Лошо и незадоволително състояние на част от републиканските и общинските пътища,
което затруднява безпроблемното придвижване на населението на територията на
общината, съседните общини и областният център.
4. Недостатъчни ресурси за благоустрояване на селата и гр. Харманли: изграждане на
тротоари, зелени площи, оформяне на паркове, улици и др.
5. Липса на ресурси за опазване на запуснатите сгради в селата на общината (над 1500
бр.).
6. Продължава процесът на обезлюдяване на селата поради преустановяване на
публичните

услуги

за

населението:

здравеопазване,

образование,

банкови,

административни и др.
Изводи:
Селищната система на Община Харманли има показатели над средните за
страната: брой жилища на 1000 жители, среден брой жилища на 1 жител, зелени площи на
един обитател в селата и под средното за страната в гр. Харманли. Населените места са
свързани с достатъчно гъста пътна мрежа, голяма част от която не е в добро състояние.
Значителен проблем са връзките между селищата в общината и населените места
от съседните общини, поради незадоволителното състояние на пътната мрежа и малкия
брой курсове на обществения транспорт. Това дава много сериозно отражение върху
незадоволяване на населението с публични услуги: здравеопазване, образование,
административни, банкови и други.

Потенциал за развитие.
Основните направления за развитие на селищната мрежа, градоустройството и
жилищната политика в Община Харманли могат да бъдат:
1. Завършване строителството на ПСПВ, проектиране и изпълнение на строителството
на ПСОВ на гр. Харманли.
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2. Проектиране на стандартни изгребни ями, които да не попиват в почвата, след което
да се почистват от предприятие на общината.
3. Подобряване на състоянието на републиканската и общинската пътна мрежа.
4. Подобряване качествата на питейната вода.
5. Сериозно развитие на ИКТ услугите в селата на общината.
6. Развитие на публични „услуги на колела“: здравеопазване и аптечно снабдяване,
образование, административни услуги, куриер, поща и т.н.
7. Подобряване благоустрояването на населените места в общината.
6.5. SWOT – анализ - градоустройство и жилищна политика
Силни страни
• Наличие на значителен жилищен фонд;
• Добре благоустроен жилищен фонд, с изключение на
канализация по селата;
• Добра транспортна свързаност;
• Добра социална осигуреност;
• Жилищен фонд в добро състояние;
• Преобладаване на еднофамилни жилища с дворни
места.
Възможности
• Развитие на взаимодействие с населението по
поддържане на публични площи;
• Развитие на разделното сметосъбиране и използване
на биологичните отпадъци на място;
• Използване на публични сгради за туризъм или
други цели.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Слаби страни
Намаляващо население;
Увеличение на необитаваните жилища;
Трудно поддържане на публичните площи;
Трудности при сметосъбиране и почистване;
Високи разходи за поддържане на публичните
площи и услуги.
Слабо и недостатъчно предоставяне на ИКТ
услуги в селата.
Заплахи
Запустяване на селата;
Опасност от необитавани сгради и площи;
Опасност и риск при опазване на имуществото
и жилищата;
Липса на средства за поддържане на
транспортната и друга инфраструктура.

7. Инфраструктурно развитие и свързаност
7.1. Водоснабдяване и канализация
Община Харманли е 100% водоснабдена и въпреки климатичните особености,
няма режим на питейната вода.
7.1.1. Съществуващо положение
7.1.1.1. Водоизточници
Водните ресурси на Община Харманли се формират главно и за сметка на оттока
на р. Марица и нейните притоци: р. Харманлийска и р. Бисерска. На територията на
общината са изградени и се използват над 70 микроязовири и водоеми, като част от тях са
включени

в

обхвата

на

напоителните

системи.

Водните

площи,

включващи

микроязовирите и водоемите, са около 12 205 дка. От мрежата на микроязовирите могат
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да бъдат откроени по-големите:
•

Голямата река” и “Кунжелева нива” на територията на с. Овчарово;

•

“Кифаля” и “Голям Турлук” на територията на с. Орешец;

•

“Кюмюрлука” до гр. Харманли, който освен за напояване се използва за риболов и база
за отдих и др.
Друг източник на водно-ресурсният потенциал са подземните води, като те са

акумулирани в речната тераса на р. Марица. Те се използват за битово питейното
водоснабдяване. Общото количество вода за питейни нужди, което се черпи главно от
кладенци е над 170 l/sec.
7.1.1.2.

Водоснабдяване

Дейностите по водоснабдяването в Община Харманли се осъществяват от
поделението на “ВиК” ЕООД Хасково, което поддържа и стопанисва водопроводната
мрежа в общината. Реките Марица, Хасковска и Харманлийска са основните източници
на повърхностни води на територията на „ВиК“ ЕООД Хасково. То обслужва около 107
различни подземни водоизточници: дълбоки сондажи и шахтови кладенци.
Водоснабдителна зона Харманли
Град Харманли и околните села използват само подземни води за водоснабдяване
с питейна вода. Водоизточниците са разположени във водовземен участък „Бисер“, в
близост до с. Бисер.
Таблица 161. Капацитет на водовземен участък „Бисер“ (хил. m3)
Възможен капацитет за
2917

Добити водни количества
Доставени водни количества
1158
570
Източник: ОУП Община Харманли

Водоснабдяването на населените места и на стопанските обекти се извършва
основно чрез система от кладенци: 9 сондажни, 5 тръбни и 9 шахтови и в ограничени
случаи чрез дренажни. На територията на общината са обособени 6 водоснабдителни
групи, като общият им дебит надхвърля 170 l/sec. Водоснабдителната система на Община
Харманли е отворена, като в определени свои части се обменят водни количества, около
10-12 l/sec, със съседните общини: Любимец, Свиленград, Симеоновград. Всички
населени места в общината са водоснабдени (25 броя).
Доставената вода по водопроводната мрежа за 2011 г. за цялата община е 1 158
310

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

хил. m3, като 83.2% е доставена на домакинствата и 16.8% е за промишлени нужди.
Използваната вода на човек от населението за денонощия е 94 l/ж/ден, от които за
домакинствата - 78 l/ж/ден, което количество е значително под средните стойности за
страната и малко под средните стойности за областта.
Загубите са 50.7%, което е значително количество за сравнително късите
тръбопроводи от сондажите до населените места.
Таблица 162. Структура на водопотреблението в Община Харманли за 2011 г. (m3)
Водопотребление
със загуби

m3
1158479

Водопотребление
без загуби

Битово
водопотребление

m3
570875

m3
476874

Небитово
водопотребление

m3
94001

Специфично
потребление

Загуби

l/ж/д

%
70
50.7
Източник: ОУП гр. Харманли.

ПСПВ не работи, което означава, че качествата на питейната вода в града не са
достатъчно високи. С азбестоцимент са изградени 79.7% от водопровода и се препоръчва
да се подмени за подобряване на качествата на вода и намаляване на загубите.
Таблица 163. Производствената структура на водоснабдителната система
Съоръжение
ПСПВ
Водоизточници
Помпена станция
Водопроводи
Резервоар
Мрежа

1 бр.
9 бр.
8 бр.
11.33 km
2 бр.
31.85 km

Бележка
ПСВП премахва манган. Работила през 2007 г. Сега не работи.
Имат разрешение за водовземане. Капацитет: 185 l/sec.
азбестоцимент: 9.03 km, Стомана: 2.3 km
Общ капацитет: 4500 m3
азбестоцимент: 25.45 km, стомана 6.4 km.
Източник: ОУП и Община Харманли.

Водоподаването за населените места от Община Харманли става от 8 бр. помпени
станции (ПС), работещи на територията на общината:
1. ПС ”Харманли - 2”, захранена е от вододайна зона “Бисер”. Подава вода за: гр.
Харманли, с. Надежден и с. Остър камък.
2. ПС ”Българин” се захранва с вода от водоизточници близо до р. Марица и до самата
станция. Подава вода за селата: Българин, Рогозиново, Доситеево, Шишманово, а
посредством подкачваща ПС ”Овачарово” се подава вода на селата: Богомил,
Коларово, Овчарово и Тянево. С отделен водопровод от с. Българин се отклонява и
вода за села в съседни общини: Калугерово, Навъсен, Дряново и Пясъчево.
3. ПС ”Бисер” подава вода за с. Бисер, като използва за водоизточник групата кладенци 1
и 4 от вододайна зона “Бисер”, а ПС ”Бисер 1” е спряна и може да се използва като
резервен водоизточник за с. Бисер и гр. Харманли при необходимост.
4. ПС ”Черна могила” обслужва селата: Черна могила и Орешец.
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5. ПС ”Иваново” се захранва с вода от кладенци в района на станцията, близо до брега на
р. Бисерска. Тя подава вода на селата: първи клон - Иваново, Смирненци и Лешниково
и втори клон за с. Върбово.
6. ПС ”Болярски извор” подава вода за с. Болярово от източник кладенци в района на
станцията.
7. ПС ”Славяново” обслужва селата: Славяново и Елена в друга община.
Населените места на Община Харманли получават вода и от други съседни
общини:
• с. Поляново - от ПС ”Брягово”, район Хасково;
•

с. Преславец - от район Симеоновград;

•

с. Дрипчево - от ПС ”Младиново”, район Свиленград;

•

с. Черепово, с. Браница и с. Изворово - от ПС ”Оряхово”, район Любимец.
7.1.1.3. Състояние на водопроводните мрежи и съоръжения

Таблица 164. Цели за използване на подземните водни тела в басейна на р. Марица,
използвани за питейни нужди на Община Харманли
Код на водно
тяло
BG3G00000
NQ009
BG3G00000
0N011
BG3G00000
0Q012
BG3G00000
Pg028
BG3G0000P
gN019
BG3G00000
Pt045
BG3G00000
0Q048

Име на водно тяло
Порови води в
Неоген-КватернерХасково
Порови води в
Неоген-СвиленградСтамболово
Порови води в
Кватернер - Марица
Изток
Пукнатинни води Източно Родопски
комплекс
Порови води в
Палеоген-НеогенМарица Изток
Пукнатинни води Шишманово–
Устремски масив
Порови води в
КватернерСвиленградСтамболово

Цели
Постигане на съответствие със стандартите за качество
на подземните води, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване съгласно Наредба № 12 към ЗВ.
Постигане на съответствие със стандартите за качество
на подземните води, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване съгласно Наредба № 12 към ЗВ.
Постигане на съответствие със стандартите за качество
на подземните води, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване съгласно Наредба № 12 към ЗВ.
Постигане на съответствие със стандартите за качество
на подземните води , предназначени за питейно-битово
водоснабдяване съгласно Наредба № 12 към ЗВ.
Постигане на съответствие със стандартите за качество
на подземните води , предназначени за питейно-битово
водоснабдяване съгласно Наредба № 12 към ЗВ
Постигане на съответствие със стандартите за качество
на подземните води, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване съгласно Наредба № 12 към ЗВ
Постигане на съответствие със стандартите за качество
на подземните води, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване съгласно Наредба № 12 към ЗВ

Срок
2027 г.
2027 г.
2027 г.
2015 г.
2027 г.
2015 г.

2027 г.

Източник: ОУП на общ. Харманли 2015 г.
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Водоизточници за ПБВ и утвърдените (СОЗ) на територията на Община
Харманли по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. са следните 20:
1. СОЗ около каптиран естествен извор № 1 „Приказките”, учредена със Заповед № СОЗМ-207/17.01.2011 г. на директора на Басейнова дирекция управление на водите ИБР с
център гр. Пловдив, в землището на град Харманли, Община Харманли, област
Хасково, съгласно Разрешително за водовземане № 31510227/18.03.2010 г. на
Басейнова дирекция за управление на водите ИБР с център гр. Пловдив.
2. СОЗ около ТК (тръбен кладенец), учредена със Заповед № СОЗ-М-224/27.10.2011 г. на
директора на Басейнова дирекция управление на водите ИБР с център гр. Пловдив, в
землището на с. Рогозиново, Община Харманли, област Хасково, за питейно-битово
водоснабдяване на обект „Магазин за промишлени стоки, бензиностанция,
газостанция и заведение за обществено хранене” при „ОМВ България” ООД - София,
съгласно Разрешително за водовземане № 31510263/22.12.2010 г. на Басейнова
дирекция за управление на водите ИБР с център гр. Пловдив.
Освен тях има и една СОЗ, която е в процедура:
1. Процедура по учредяване на СОЗ по преписка с вх. № СОЗ 42/09 - Проект СОЗ около
тръбен кладенец за водоснабдяване на ВИ „Малката звезда” и бъдещ хотелски
комплекс с ресторант, при ВИ „Малката звезда” ООД - Харманли в землището на с.
Коларово, общ. Харманли, обл. Хасково.
В басейна на р. Марица, както и в целия ИБР, няма определени зони за защита на
водите с цел опазване на икономически значими водни видове, съгласно чл. 119а, т. 4 от
Закона за водите. В региона на Община Харманли няма определени води за рекреация и
зони за къпане, съгласно Наредба № 5 от 30.05.2008 г., за управление качеството на водите
за къпане (ДВ, бр. 53 от 10.06.2008 г.).
Общата дължина на водопроводната мрежа в общината е 352.6 km, от които
дължина на външната водопроводна мрежа е 130 km или 36.9%, а вътрешната - в рамките
на населените места е 222.6 km – 63.1% от общата дължина на уличната мрежа.
Вътрешната мрежа на гр. Харманли е 81% от общата му водоснабдителна мрежа.
В общината са инсталирани 22 бр. резервоара с малък обем. Азбестоциментовите
тръби са 91.7%, стоманените 7.5%, други - едва 0.8%. Такава структура на тръбите не

20

Писмо изх. № ЗДОИ-13/05.05.2015 г. на БДИБР гр. Пловдив
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отговорят на националните и на ЕС стандарти, защото не отговаря на хигиенните и
другите изисквания за качество на подаваната питейна вода. Водопроводната мрежа е
стара, амортизирана и неефективно функционираща с големи загуби.
Таблица 166. Потребление на вода по населени места през 2013 г.
Нас. място
Община
гр. Харманли
с. Бисер
с. Богомил
с. Болярски
извор
с. Браница
с. Българин
с. Върбово
с. Доситеево
с. Дрипчево
с. Иваново
с. Изворово
с. Коларово
с. Лешниково
с. Надежден
с. Овчарово
с. Орешец
с. Остър камък
с. Поляново
с. Преславец
с. Рогозино
с. Славяново
с. Смирненци
с. Черепово
с. Черна могила
с. Шишманово

Население

Подадена Фактуриран
вода
а вода

Фак. вода
Фак. вода за
за
общ. нужди
население
3
m /г.
m3/г.
609387
121389
451026
97079
21 255
933
790
0

Загуби

Водопотреб
ление

%
47.67
47.64
47.28
48.09

l/ж/ден
83.7
79.9
86.8
166.5

Водопотреб
ление
население
l/ж/ден
69.8
65.7
83.2
166.5

Бр.
23922
18803
700
13

m3/г.
1396535
1046889
41300
1522

m3/г.
730776
548105
22188
790

277

10068

5353

5284

69

46.83

52.9

52.3

112
348
330
244
31
244
248
11
67
237
111
191
88
194
112
107
532
141
159
85
537

4536
29650
7623
17720
1563
20698
20606
17985
7970
17560
14302
12300
4685
21052
7728
13000
26721
9020
3930
9002
29105

2449
14793
4047
9411
828
10937
11004
9847
4221
8309
7617
6461
2526
9524
4042
7007
13977
4764
2109
4760
15707

2238
13745
4037
9311
828
9853
5950
637
3961
5938
7452
5706
2526
9200
3884
684
13092
4661
1993
4119
15217

211
1048
10
100
0
1084
5054
9210
260
2371
165
755
0
324
158
323
885
103
116
641
490

46.01
50.11
46.91
46.89
47.02
47.16
46.60
45.25
47.04
52.68
46.74
47.47
46.08
54.76
47.70
46.10
47.69
47.18
46.34
47.12
46.03

59.9
116.5
33.6
105.7
73.2
122.8
121.6
2452.6
172.6
96.1
188.0
92.7
78.6
134.5
98.9
179.4
72.0
92.6
36.3
153.4
80.1

54.7
108.2
33.5
104.5
73.2
110.6
65.7
158.7
162.0
68.6
183.9
81.8
78.6
129.9
95
171.1
67.4
90.6
34.3
132.8
77.6

Източник: ОУП на общ. Харманли 2015 г.

През 2019 г. е реконструирана/подменена 0.749 m водопроводна мрежа. През
2019 г. няма изградени нова водопроводна мрежа и
пречистени отпадъчни води. Загубите на питейна вода от
водопроводната мрежа са значителни, което изисква
замяна на остарели водопроводи и сериозни инвестиции
за подмяната на водопроводната мрежа.

Година
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.

Загуби,%
49.81
49.80
49.79
49.40
48.04
46.19

Таблица 167. Загуби на питейна вода,%
Източник: „ВиК“ ЕООД Хасково, писмо № 479/09.03.2020 г.

7.1.2. Водоснабдителна зона Харманли
7.1.2.1. Водоснабдителна система Харманли
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Таблица 168. Показатели за водоснабдяването в гр. Харманли
Водопроводна мрежа
Стойност
Изградена водопроводна мрежа, km
43
Подменена водопроводна мрежа, km
Нова водопроводна мрежа, km
Обслужено население,%
98
Водоизточници от подземни води, бр.
9
Водоизточници от повърхностни води, бр.
Водопотребление на жител на денонощие, l/жит./ден
94
Загуби по водопреносната мрежа – общи,%:
60
Външни,%
20
Вътрешни,%
40
Източник: „ВиК“ ЕООД Хасково (03.2020 г.)

Най-голямо е потреблението на вода от населението на селата в общината, което
недвусмислено говори за използването на питейна вода за напояване на частни стопанства
в селските райони. Това се дължи на отсъствието на системи за напояване в селата, което
следва да се промени с използване на водите от р. Марица, язовирите в общината и
кладенци.
Таблица 169. Прогноза за водопотреблението в гр. Харманли
Показател
Година
Питейна вода
Население
l/ж/ден.

2020 г.
1158197
18589
170.7

Водопотребление (m3)
2025 г.
2030 г.
2035 г.
2040 г.
1267226
1202134
1202124
1207868
18265
17340
16610
15512
190.0
189.9
198.3
213.3
Източник: ОУП на общ. Харманли 2015 г.

Качеството на питейните води се обуславя от природни и антропогенни фактори.
Водопроводната мрежа на Община Харманли е от азбестоциментови тръби, които са стари
и износени. Те често аварират, което нарушава водоснабдяването и влошава качеството
на питейната вода, тъй като изисква допълнително обеззаразяване с хлор-газ.
Качеството на питейните води в общината се следи, както от „ВиК“ ЕООД
Хасково, така и от РЗИ-Хасково. Питейните води се изследват в селищата на общината по
физикохимични и микробиологични показатели. Резултати от контрола на лабораторията
към РЗИ - Хасково показват наднормено съдържание на манган и нитрати, но като цяло
водата във водопроводната мрежа се ползва за питейно водоснабдяване с разрешение на
Министерство на здравеопазването.
7.1.3. Канализационна мрежа в Община Харманли
Дейностите по канализацията в Община Харманли се осъществяват от
поделението на „ВиК“ ЕООД гр. Хасково, което поддържа и стопанисва съответните
канализационни мрежи.
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Канализационната мрежа в жилищната част и обществените сгради на гр.
Харманли е изградена почти изцяло, съгласно работен проект, изготвен през 1973 г. от
КНИПИБКС „Водоканалпроект“ Пловдив. Общата дължина е около 85 km. Степента на
обхванатото население е около 67%. Населението, което не е свързано към канализацията,
използва изгребни ями. Отпадъчните води от града са обхванати чрез шест главни
колектори. Предвидените преливници № 1 и № 2 не функционират, понеже отвеждащите
канали след тях, както и довеждащият колектор до площадката за пречиствателната
станция, не са изпълнени. Поради това заустването на отпадъчните води от града става в
р. Харманлийска чрез отливните им канали. В преливник № 2 постъпват водите от главни
колектори I и II. Трите главни колектора III, IV и V се обединяват в събирателна шахта в
преливник № 1. Преобладаващите диаметри на второстепенната канализационна мрежа са
от ф 250 до ф 400, а на второстепенните колектори - ф 600 и ф 800.
Отпадъчните води от кв. 112 „Тракия“ също са заустени в отливния канал на
преливник № 1. Тази канализация е проектирана като смесена, но без преливник, като
максималната дълбочина е 1.80 m. При по-високи води в р. Харманлийска се наблюдава
връщане на отпадъчни води в мазетата. Това е обяснимо, като се има предвид, че
теренните коти в района са от 72.80 до 75.0, а кота корона дига – 75.40. Същевременно,
съществуващата канализация не обхваща цялата територия на квартала.
Канализацията на кв. „Запад“ също се зауства в р. Харманлийска без преливник,
като водното количество възлиза на 285 l/sec. По същият начин е осъществено и
заустването на двата жилищни блока, разположени между казармите и реката.
Необходимо е изготвяне на проект за прехвърляне на водите на десния бряг на р.
Харманлийска, с оглед включването им в довеждащия колектор до ГПСОВ.
Недовършена е канализацията в кв. „Изгрев“. Не е изпълнена канализация по бул.
„България“ между улиците: „Цар Освободител“ и „Сакар планина“. По данни на
обитатели има положен канал в левия тротоар по посока центъра, но с покритие около 0.50
m, което като трасе и дълбочина е крайно неприемливо, като се има предвид, че питейният
водопровод е до бордюра на същият тротоар и дълбочина над два метра.
Без организирано отвеждане на отпадъчните води е и частта от регулацията,
разположена над ул. „Спартак“, където тя не е отворена напълно, има незаконно
строителство, а отпадъчните води се оттичат повърхностно.
Канализацията на града се зауства на осем места в р. Харманлийска.
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Гр. Харманли няма изградена ПСОВ. В момента има изготвен идеен проект за
ПСОВ Харманли по процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни
и отпадъчни води в агломерации над 10 000 ЕЖ“, но няма средства за реализирането му.
В промишлената зона няма изградена канализация, както и проект за такава.
Изключение правят отделни канали от площадковите канализации на предприятията,
заустени в „Малкочкото дере“ и в р. Харманлийска. Не се осъществява пречистване на
промишлените отпадъчните води. По анкетни данни месокомбинат „Кики“ има проект за
пречиствателни съоръжения и действащи такива, но данни не са представени. Проект за
локална пречиствателна станция, строителството на която е в заключителна фаза, има
маслодобивна фабрика „Голд ойл“ ООД, в т. ч. с проект за склад за съхранение на опасни
вещества по Приложение - № 3 от ЗООС. В края на 2015 г. ВИ „Тера Тангра“ е изградила
ПСОВ, която не е въведена в експлоатация.
Средната надморска височина на града е 80 - 90 m, а на оградните скатове-100 150 m. Това създава възможност за навлизане на скатни води в регулацията от югозапад.
За предпазване на улиците и канализацията от наноси на първото дере е изграден
пясъкочакълозадържател № 1. Необходимо е да се отбележи, че в последствие
съоръжението попада в частен имот и не се поддържа. То се нуждае от изясняване на
собствеността му,

почистване и

ремонт. Предпазно

съоръжение със същото

предназначение, пясъкочакълозадържател № 2, е изграден и в началото на корекцията на
„Малкочкото дере“.
Канализационната система на гр. Харманли има изграден един колектор с около
800 отклонения, но отпадъчните води свободно се заустват в земята. В останалите
населени места в общината няма изградена канализационна система.
В края на 2015 г. е въведена в експлоатация „Реконструкция на водопроводната
мрежа и ПС за БПВ, канализационна мрежа и ПСОВ“ в с. Бисер.
Един от определените критични участъци за р. Марица е този за р. Харманлийска
(Олу дере) след гр. Харманли, поради факта, че гр. Харманли няма ПСОВ. Реката е като
сборен колектор на непречистените битово-фекални и промишлени води от града, което
определя относително постоянния ѝ дебит. Предвид географското разположение на р.
Харманлийска се предопределят възможности за пренос на замърсители от източници
извън региона на общината, тъй като в горния си участък поема водите на р. Хасковска
след индустриалната част на гр. Хасково. Р. Харманлийска по цялото си течение до
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вливане в р. Марица няма необходимия капацитет за самопречистване и респективно се
явява значим замърсител на р. Марица по долното ѝ течение.
При анализа на водоснабдяването и канализацията в Община Харманли, като се
отчитат обобщените данни за състоянието и функционирането на тази система, е важно
да се подчертаят няколко важни характеристики, които налагат и определят бъдещите
действия на общината по отношение подобряването на ВиК система в района:
•

Изграждане на ПСОВ. Изграждането ѝ трябва да се съчетае с доизграждане
канализационната мрежа на гр. Харманли за отпадъчни води;

•

Изграждане и реконструкция на пречиствателни съоръжения за отпадъчните води от
работещите дружества и недопускане на замърсяване на подпочвените и повърхностни
води от неотговарящи на изискванията животновъдни ферми и предприятия;

•

Поетапна подмяна в града и селата на водопроводната мрежа;

•

Оптимизиране на режима на водоползване;

•

Възстановяване на системата за напояване на земеделски земи;

•

Изграждане на мрежа от съоръжения за поене на животни в общински пасища и мери;

•

Създаване на публични регистри на водоползвателите и прецизиране на техните
нужди;

•

Определяне и управление водният баланс на територията на общината;

•

Проучване на минералните води като основен ресурс.

7.3. Електроснабдяване и електроенергийна мрежа
7.3.1. Електрическо захранване
Източник на електроенергията за Община Харманли е общата електроенергийна
система на страната. Съоръженията към нея се стопанисват, подържат и реконструират от
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, „Електроразпределение – Пловдив“ ЕАД,
Електропреносен район Хасково, подразделение на „НЕК“ ЕАД, а за мрежи СН от „ЕВН
- България - електроразпределение” АД. През територията на общината преминават:
далекопровод с високо напрежение от НЕРМ „Шипка” 400 KW и регионално трасе НЕРМ
220 KW, захранващо п/ст „Харманли”, чрез ВВП - 110 KW.
На територията на общината е изградена една трансформаторна подстанция, п/ст
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„Харманли” с мощност 110 KW, разположена северно до града и двойно захранена, като
е включена в мрежата 110 KW с двойното захранване. Това осигурява гъвкав
експлоатационен режим и сигурност на захранване при аварии.
Друг въздушен далекопровод с мощност 20 KW захранва северно разположените
села на общината. Двата далекопровода са с общо моментно натоварване в летните месеци
с около 36 MW, а през зимния период достигат 42 MW и захранват града и всички села.
Голяма част от изходящите кабели от 20 KW от п/ст „Харманли” са тип САХЕкТ с много
муфи, които постоянно аварират. В бъдеще следва да се заменят поетапно с нови.
Електроразпределителната мрежа със СН, е предимно въздушна, добре развита,
но за малките села северно от р. Марица се отчита спад на напрежението през зимните
месеци. Преобладаващите типове сечения на СН са САХЕкТ -185 и 150 и малко САПЕкТ
- 185. Кабелната мрежа в гр. Харманли функционира много добре. Въздушната мрежа е
прокарана южно извън строителната граница на града. Голяма част от трафопостовете в
него се захранват с директни кабели от п/ст „Харманли”, обслужващи битовите и
комунални клиенти, в т. ч. предприятия и малкото новоизградени обекти. В централната
градска част на града има изградена канална (подземна) мрежа в няколко посоки, а в
крайните квартали и обектите в землището на града са въздушни. Съоръженията,
подаващи електрическа енергия на населените места, промишлеността и селското
стопанство, са предостатъчни спрямо консумацията към 2013 г.
Разпределителната мрежа НН се осигурява с помощта 176 бр. трафопостове. От
тях 73 са разположени в града, като само седем са с мощност 2х630 KWA,
преобладаващите са с мощност Ртп = 2х400 KWA и 4 бр. с Ртп = 2х250 KWA. В селата на
общината трафопостовете са 103 бр., повечето тип „А” и „Б” за комунално-битови нужди.
Мачтов трансформатор захранва с. Дрипчево. Трафопостовете се захранват въздушно от
отклонения с 20 KW от п/ст „Харманли”. Състоянието на мрежата СН в селата в общи
линии е добро, но има участъци, захранващи малките села с остаряла изолация, стоманени
проводници, малко от съществуващите стоманобетонни стълбове се нуждаят от замяна.
Мрежата на НН е сравнително добре развита В малките села е въздушна на бетонови
стълбове, с голи стоманено-алуминиеви проводници, а в големите села Бисер, Българин и
Славяново има частично монтирани кабели с PVC покритие. Належащ проблем е
преоборудването на остарелите съществуващи електрически табла за по-добро
обслужване на захранването на обектите, което е грижа на собствениците.
За съществуващите електропроводи на територията на общината са осигурени
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обслужващи сервитути за профилактика и ремонт независимо от частното владеене на
земята. Може да се отбележи, че са спазени и проведени изискванията на Наредба № 3 за
устройство на електрическите уредби и въздушните линии със съответната хоризонтална
ширина: за извънселищна територия 20 EV - 10 m, за 110 EV - 20 m, в населените места за
20 EV - 2 m, за 110 EV - 4 m. В тези зони не се допуска извършване на СМР, товароразтоварни работи, складиране на строителни материали и паркиране на монтажна и
транспортна техника.
Съгласно прогнозно развитие на електрификацията в ОУПО Харманли върховият
товар в подстанциите е вечерен през зимните месеци. От общия товар най-голяма част се
пада на комунално-битовите консуматори, поради ползването на електроенергия за
отопление и подгряване на БГВ. След 2011 г. се наблюдава тенденция за намаляване на
консумацията на комунално-битовия сектор.
Комунално-битовите изчислителни товари се определят в зависимост от степента
на участие на отделните енергоносители: електрическа енергия, газ и индивидуално
топлоснабдяване. Индивидуалният максимален товар за едно жилище се приема/определя
в зависимост от степента на използване на електрическата енергия за отопление и БГВ, в
това число очакваното разширение на газификация на града и използването на твърдо
гориво за отопление предимно в селата. Досегашният индивидуален максимален товар на
едно жилище не е надхвърлял 8 KW. В бъдеще се предвижда намаление на общия товар
на комунално-битовите консуматори, поради намаляване обитателите на едно жилище,
внедряване на енергоспестяващи битови осветителни тела и разширение на газификацията
на града. Също така се предвижда и подобен спад в селата, поради намаляване на
населението и умереното увеличаване броя на необитаваните жилища. В прогнозата на
ОУПО Харманли не се предвижда увеличение броя на жилищата, както изграждане на
нови в землищата на населените места.
Върховите товари за комунално-битовите нужди в обслужващата сфера са
определени съобразно реализираните товари за различните видове обекти по справочни
данни и експертна оценка. Няма основание да се очаква в бъдеще общо увеличение на
върховите товари за комуналните консуматори.
Върховите товари на промишлените предприятия е предвиден по прогноза на
НЕК за бруто електропотребление до 2020 г., в която е предвиден и върхов товар за района
на селата, повечето захранвани от п/с „Харманли”.
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Таблица 170. Върхов товар за перспективния период (kW)
Вид консуматори
Комунално-битови
Промишленост
Районен товар
Други
Общо

За града За селата Общо
14900
5600
20500
24000
2000
26000
300
1300
1600
600
500
1100
40700
9400
50100
Източник: ОУПО Харманли

По предвиждания на „НЕК“ ЕАД за осигуряване гъвкав експлоатационен режим
и сигурността на захранване при аварии, електроенергийна система на общината няма
нужда от допълнителна електрическа енергия или от нова п/ст 110 /20 KW, доставяща
електрическа енергия с нов въздушен далекопровод с мощност 20 KW. Голямото
увеличение на консумацията за промишлени нужди може да се очаква в обекти,
разположени в близост до града и п/ст „Харманли”.
За развитие на мрежата СН се предвижда изграждане на десет нови трафопоста 2х630 KW с двойно захранване, с напрежение 20 KV За осигуряване на промишлени
товари в землището на гр. Харманли и гара Преславец след 2020 г. За селата следва да се
изгради нов ТП в с. Орешец. В другите села се предвиждат нови промишлени товари от
2000 KW. Те ще се захранват от съществуващите ТП, тъй като има свободни мощности,
поради силното намаление на комунално-битовите консуматори и вероятното внедряване
на локални ВЕИ инсталации в реновираните сгради за периода до 2034 г. Районните
товари са пресмятани за нуждите на селскостопанското производство, разкритите обекти
на КИН (археологически) и осветяване на пътните възли на АМ „Марица”. Предвижда се
в съществуващите промишлени зони на града да се премахнат въздушните
електропроводи 20 KV и да се изгради кабелна мрежа.
Съществуващата кабелна мрежа 20 KV следва да се реконструира и укрепи. Новата
кабелна мрежа трябва да се изпълни с едножилни кабели с полиетиленова изолация
изтеглени в сноп PVC тръби в бетонов кожух. Същото следва да се направи и за мрежата
0.4 KV.
7.3.2. Външна осветителна уредба на Община Харманли (улично осветление)
Таблица 171. Улично осветление на територията на
Община Харманли
Източник: Община Харманли 2020 г.
В

общината

функционира

добре

Улично осветление
Гр. Харманли
Общо села
Общо за общината

Дължина
(km)
51
145
196

изградено улично осветление, като за гр. Харманли степента на изграденост е около 90%,
321

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

за големите селата - повече от 50%, за малките села – до 10-15%. Няма село без монтирано
улично осветление. В гр. Харманли близо 30% от уличното осветление е подменено с
енергоефективнo през 2020 г. и още 20% - през 2021 г. В резултат на това разходите за
осветление са намалели с близо 60%.
Средната дължина на уличната мрежа в едно село е 6.04 km (145:24 = 6.04 km).
През периода 2014 – 2020 г. Община Харманли е инвестирала 142 080 лв. за
подобряване на уличното осветление. Средно на година това са 23 680 лв.
Разходите за улично осветление през периода 2014 – 2020 г. са 1 219 856 лв.
Средно на година това са 203 309 лв. Средният разход на една улична лампа на година е
59.22 лв./година или 0.16 лв./денонощие.
Може да се прецени, че разходите за улично осветление следва да се намаляват с
преминаване към използване на слънчевата енергия. Съществуват предложения за замяна
на уличното осветление с лампи със слънчеви панели.
Таблица 173. Улични лампи със слънчеви панели
Части и жизнен цикъл
Слънчев панел с живот 20-25 години.
Скоба за слънчеви панели.
LiFe PO4 батерия.
Жизнен цикъл: повече от 8 години
Кутия за батерията:
Интелигентен соларен контролер с
жизнен цикъл 10 години
Източник на светлина: LED. Жизнен
цикъл: 80000 часа.
Корпус на лампата - жизнен цикъл:
повече от 20 години.
Система на полюсите – жизнен цикъл:
повече от 20 години.
Кабели

Техническа характеристика
150 W - 2 Поликристален за 12V. Осветление. А клас,
алуминиева рамка, закалено стъкло.
Безопасност и надеждност.
200 Ah /12V.
Дълъг цикъл: повече от 2500 пъти.
Стомана под соларния панел.
15А / 24 V, IP68. Автоматичен контрол на светлината и
времето. Защита от презареждане/разреждане.
Включване автоматично със сензор за светлина.
80 W LED , бял цвят, 10000 LM , 6500K, IP65
Алуминиеви отливки, IP65- високо пропускливост на
закаленото стъкло.
Стълб 9 m височина, горещо поцинковане и
пластмасово покритие, устойчив на вятър: ≥160km/h.
Брониран кабел за защита от атмосферни влияния.
Източник: Доставчици на соларни системи за улично осветление.

Необходими са следните мерки за подобряване на електрическото захранване в
Община Харманли:
•

Изграждане на нови 2 трафопоста в гр. Харманли и МТП в с. Орешец;

•

Прилагане на енергоспестяващи технологии и подмяна на уличното осветление чрез
монтиране на алтернативни енергоспестяващи осветителни тела;

•

Подобряване електроснабдяването на населените места в общината;
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•

Разработване на проект и стартиране на реализацията му за газификация на гр.
Харманли от газопровода Димитровград – Свиленград.
7.3.3. Енергийна ефективност
Община Харманли има разработена „Програма за енергийна ефективност на

Община Харманли 2020 -2023“ (ПЕЕ), разработена през 2019 г. Обектите, предвидени за
подобряване на ЕЕ в Програмата са:
•

Образователни: 3 детски градини, 2 начални училища, 5 основни училища, 1
общообразователно училище, 1 професионална гимназия и 1 център за специална
образователна подгрупа;

•

Културни: 2 бр. читалища в гр. Харманли и 10 бр. в селата, културен център с
библиотека и исторически музей;

•

Социални: дневен център „Надежда“ за подкрепа на деца и младежи с увреждания и
дом за възрастни хора;

•

Здравни заведения: „МБАЛ Харманли“ ЕООД и „Медицински център 1 Харманли”
ЕООД;

•

Спортни: спортен комплекс „Хеброс“;

•

Общински административни сгради – 3 бр. в селата: Доситеево, Надежден и Бисер;

•

Жилищни сгради: 12 бр.
Част от тези обекти вече са реновирани по ПЕЕ чрез смяна на дограма,

топлоизолация, нови и заменени топлинни уредби и др. Друга част от сградите са с
извършен енергиен одит и се търси финансиране за изпълнението на мерките по ЕЕ. В
Община Харманли по ПЕЕ е извършено наблюдение на вида и количествата на енергията,
която

използват

19

общински

обекта

и

уличното

осветление

в

общината.

Енергопотреблението в натура за Община Харманли за периода 2016 – 2018 г. е дадено в
таблицата по-долу.
Потреблението на различните видове енергия по обекти е както следва: газьол –
8 бр., въглища – 3 бр., дърва – 5 бр., пелети – 2 бр. и електроенергия – 19 бр.
Таблица 174. Енергопотребление в натура
Година
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Ръст,%

Газьол (m3)
95.2
102.2
86.3
90.6

Въглища (t)
10
10
12
120.0

Дърва (m3)
179
174
159
88.8
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Пелети (t)
82
76
84
102.4

Електроенергия (Mwth)
3533.1
3109.6
2823.2
79.9

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.
Източник: Общинска администрация 21

В течение на трите години се наблюдава намаление на потреблението на
електроенергия, дърва и газьол, но има увеличение на потреблението на въглища и пелети.
Следва да се отбележи, че тенденцията е към намаляване на енергийното потребление,
което е твърде важно, както за отделните обекти, така и бюджета на общината. Няма данни
дали това се дължи на климатичните промени (по-топла зима) или на по-добро управление
на използването на енергията в отделите обекти. Няма данни за спестената енергия от
изпълнените проекти по ЕЕ в общината. Това би могло даде допълнителна информация за
дейността на общината по ЕЕ и да определи насоките на по-нататъшното развитие на ЕЕ
в общината през периода 2021 – 2027 г.
Намаление на разходите по видове горива и енергия е следното: общо намаление
на потреблението на енергия с 15.2%, намаление на разходите за електрическа енергия с
22.3% и 7.2% за пелети. Значително е увеличен разходът за въглища – с 33% и за газьол –
със 7.6%. В абсолютна стойност намалението на разходите на енергия за общината е 124
хил. лв. Средното годишно намаление е 41.3 хил. лв., като 2/3 от общото намаление е
постигнато през 2018 г. спрямо 2017 г. Някои обекти в общината потребяват газьол и
въглища за отопление и нейната приоритетна задача в рамките на ПЕЕ е подмяната на тези
видове горива с възобновяеми енергийни източници за отопление, като пелети, суха
дървесина, биомаса и т.н.
Таблица 175. Енергопотребление в стойност (хил. лв.)
Година
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Ръст,%

Газьол
164.6
196.8
177.1
107.6

Въглища
2.7
3.2
3.6
133.0

Дърва Пелети Електроенергия Общо
10.4
30.5
606.3
814.5
10.2
25.7
535.4
771.3
10.4
28.3
471.1
690.5
100.0
92.8
77.7
84.8
Източник: Източник: Общинска администрация

Дейностите и мерките за ПЕЕ на територията на Община Харманли са насочени
към постигане на определени цели и приоритети, които са заложени в „Стратегия за
развитие на Община Харманли“ и в ОПР на Община Харманли за периода 2014-2020 г.,
както и в други стратегически документи. В „Стратегия за развитие на Община Харманли“
приоритет „Техническа и инженерна инфраструктура“ дефинира следните дейности по
мярка „Енергийна ефективност“:
•

Реализиране на ПЕЕ и възобновяеми енергийни източници;

•

Топлоизолиране на големите обществени сгради;

21

ПЕЕ на община Харманли 2020 – 2023 г., с. 23 – 25.
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•

Изработване и приемане на общинска програма за обновяване на жилищата;

•

Подмяна на уличното осветление с енергоефективно;

•

Стимулиране ползването на алтернативни (възобновяеми) енергийни източници;

•

Информиране за предимствата и възможностите на ЕЕ и възобновяемите енергийни
източници;

•

Обследване, преустройство и поддръжка на отоплителните системи на училищата;
Общинският план за околната среда допълва тези мерки и включва:

•

Реализиране на проект за създаване и изграждане на производствен и логистичен
център за биомаса: чипс, пелети, брикети с цел икономии на ресурси в отоплителните
системи на общинските предприятия и особено на училищата и детските градини и с
цел намаляване на замърсяването на въздуха;

•

Изграждане на фотоволтаичен парк от 250 kWр в района на бившите погреби и др.
Целта на общинската ПЕЕ е чрез енергоспестяващи дейности на местно ниво, в

т.ч. и оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, да се задоволят
енергийните потребности на обществените и частни сгради в общината, като
същевременно се намалят разходите за горива и енергия, а именно:
•

Да се намалят топлинните загуби в общинските и жилищните сгради, като се подобрят
енергийните им характеристики;

•

Да се постигне ефективно използване на енергийните ресурси за отопление чрез
въвеждане на отоплителни системи с висока ефективност;

•

Да се заменят горива с ниска крайна ефективност с такива с по-висока;

•

Да се изградят системи и инсталации за оползотворяване на енергия от възобновяеми
източници;

•

Да се модернизира уличното осветление, без да се намалява нивото на осветеност и
качеството на осветлението, като се намалят разходите за осветление.
За постигането на заложените в ПЕЕ цели е необходимо извършване на ежегодни

анализи на енергийното потребление в сградите общинска собственост и на системите за
изкуствено външно осветление (улично и парково). Анализите ще установят кои точно
обекти общинска собственост имат най-високи нива на енергопотребление и поради това
следва да бъдат приоритет при реализацията на енергоспестяващи мерки от страна на
общината.

Провеждане

на

обследвания/заснемане

на

актуалните

нива

на

енергопотребление за енергийна ефективност на сградите общинска собственост, преди
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изпълнението на енергоспестяващи мерки в тях. Оценката за енергийни спестявания
служи за попълване и подаване на заявление до изпълнителния директор на АУЕР за
издаване на удостоверение за енергийни спестявания.
Очаквани резултати от внедряване на ПЕЕ са: икономия на електрическа,
топлинна и хладилна енергия, горива, разходи за тях и намаляване на парниковите и
замърсяващите газове. Изпълнението на ПЕЕ ще доведе до подобряване на условията на
живот на хората в общината, ще диверсифицира енергийните доставки и ще намали
зависимостта на общината от разходите за енергия, както и ще доведе до опазване на
околната среда и на природните ресурси.
7.3.4. Алтернативни източници на енергия
Изградените мощности от ВЕИ в България са средно 37.7 MW/1000 km2. За
област Хасково този показател е 39.91 MW/1000 km2, а за Община Харманли – 9.8
MW/1000 km2.
Община Харманли е разработила „Дългосрочната програма за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Харманли
2020-2030 г.“ Тя определя рамката за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива на територията на общината за периода 2020-2030
година. Програмата е съобразена с развитието на ЮЦРП и с особеностите, и потенциала
на Община Харманли.
Въз основа на дългосрочната програма за насърчаване на използването на ВЕИ
Община Харманли е разработила „Краткосрочна програма на Община Харманли за
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2020-2022“.
Тя е съобразена с развитието на ЮЦРП, с потенциала на общината и нейните особености,
както и с действащия ОПР. Основната цел на програмата е насърчаване използването на
енергия от възобновяеми източници. Реализацията на този процес се постига чрез
определяне на възможни дейности, мерки и инвестиционните намерения на общината.
Стратегическа цел на програмата е подобряване на енергийното управление на
Община Харманли и повишаване на енергийната независимост чрез оползотворяване на
местните ресурси и въвеждане на локални източници на възобновяема енергия на
територията на общината. Целта има два приоритета:
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•

Приоритет 1: Подобряване на енергийното управление на Община Харманли чрез
оползотворяване на местните ресурси на възобновяеми енергийни източници и
интегриране на възобновяемата енергия с енергоспестяващите мерки за енергийна
ефективност;

•

Приоритет 2: Повишаване на енергийна независимост на общината чрез стимулиране
разработването на локални източници на възобновяема енергия: слънчева и
геотермална енергия, биомаса, преработка на отпадъци и др.
Краткосрочните мерки включват:

•

Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници в публичния и
частния сектор;

•

Стимулиране на бизнес за получаване и използване на енергия от възобновяеми
източници и привличане на местни и чуждестранни инвестиции;

•

Използване на енергия от възобновяеми източници за осветление на улици, площади,
паркове, градини и други общинска имоти;

•

Повишаване на квалификацията на общинските служители с цел изпълнение на
проекти за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници;

•

Повишаване на нивото на информираност в частния и публичния сектор и на
гражданите за ползите от възобновяемите енергийни източници и провеждане на
информационни кампании.
По отношение на интензивността на слънцегреенето Община Харманли попада

във втората зона на България. Средногодишната продължителност на слънчевото греене
е от 1450 до 1500 kWh/m2 или 4.11 kWh/m2 дневно. Достъпният потенциал на слънчевата
енергия се определя от основните фактори като:
•

неравномерно разпределение на енергийните ресурси на слънчевата енергия през
отделните сезони на годината;

•

физикогеографски особености на територията;

•

ограничения при строителството и експлоатацията на слънчевите системи в
специфични територии, като: природни резервати, военни обекти и др.;
Инвестициите в слънчеви системи позволяват получаването на различни ефекти.

Изграждането на мощности за добив на енергия от слънчевата енергия позволява
максимално ефективното използване на сградите общинска собственост през всички
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месеци от годината за добив на слънчева енергия, което ще осигури по-добра енергийна
независимост при намаляване на разходите за енергия.
В АУЕР са регистрирани 35 (на територията на Община Харманли) от общо 214
фотоволтаични централи за цялата област Хасково с инсталирана мощност 724 738 MWр,
което е показателно за интереса към района. Теоретичният потенциал за Община
Харманли е 13 538 821 МWh/годишно. Изграждането на слънчеви фотоволтаични
инсталации е икономически ефективно и е постижимо за реализиране, както в
краткосрочен, така и в дългосрочен период, въпреки, че все още инвестициите са високи.
Резултатите показват, че от един квадратен метър слънчеви колектори може да се
получава 630 kWh топлина за периода от 1 април до 30 септември. Необходимата
инвестиция за това е 1.36 лв./kWh, а простият срок на откупуване е: при база природен газ
– 14 години, при база дизелово гориво – 6.4 години и при база електроенергия – 7.5 години.
Изградените ВЕИ на територията на общината са само с фотоволтаични батерии,
малки и много малки, като предоставят произведена електрическа енергия с незначителен
дял от доставяната и подавана в общината. Отделно, тези мощности подлежат на
централно разпределение, което затруднява да се установи, каква част от нея обслужва
комунално-битовите и другите потребители в общината.
Въз основа на направения преглед на слънчевата радиация се налага изводът, че
потенциалът за изграждане на фотоволтаични инсталации е значителен. Основните
направления за въвеждането на фотоволтаичните системи са два типа: изграждане на PV
системи до 100 kW за задоволяване нуждите от електроенергия на сгради и стопански
обекти и изграждане на PV системи за производство, присъединяване и продажба на
електроенергия за електроенергийната система на страната.
Община Харманли попада в зона А на нисък ветроенергиен потенциал в България
със следните характеристики: средногодишна скорост на вятъра: < 4 m/s, енергиен
потенциал: 100 W/m2 (по-малко от 1 000 kWh/m2 годишно), средногодишна
продължителност на интервала от скорости Σ τ 5-25 m/s в тази зона е 900 h, което е около
10% от броя на часовете в годината - 8 760 h.
Биомасата е един от най-добрите възобновяеми източници на енергия и
подходяща алтернатива на изкопаемите горива при производството на електроенергия.
Биомасата включва: дърва, дървесни отпадъци, отпадъци от селското стопанство и
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хранително-вкусовата промишленост, както и растения и дървета, отглеждани с цел
използването им като суровина при производството на енергия.
Към 2019 г. в Община Харманли дърва за огрев се използват за директно
самостоятелно и/или комбинирано изгаряне с въглища в печки с нисък КПД (30 - 40%) в
публични и частни отоплителни системи. Броят на употребяваните в домакинствата
съвременни котли е все още незначителен поради ограничени финансови възможности.
Използването на съвременни котли може да се повиши до два пъти полезното количество
топлина, получавано от дървата за огрев, което е равностойно на двукратно увеличаване
на потенциала, без да се увеличава потреблението. Това ще доведе и до сериозна
намаляване на изхвърлянето във въздуха на сериозни количества фини прахови частици и
подобряване състоянието на околната среда.
Община Харманли има потенциал за добив на топлинна енергия от твърди
селскостопански отпадъци: житни култури, слънчоглед и царевица. Потенциалът за
производство на топлинна енергия от тях е определен при допускане за оползотворяване
на 30% от отпадъка (пт=0.65). В общината има голям потенциал от оползотворяване на
животински отпадъци за производство на биогаз. Потенциалът на комбинирана система
за топло и електропроизводство (nт = 0.45 u пеп = 0.4) при коефициент на натоварване 8
400 h. Подпомагането на подобни инвестиционни проекти е положително, тъй като
повечето от животните се отглеждат във ферми, в които е възможно събирането на
отпадъците и преработването им в газ. Изпълнените проекти по енергийна ефективност и
по внедряване на възобновяеми източници в Община Харманли са посочени в таблицата
по-долу.
Наблюдението и отчитането на ПЕЕ, дългосрочната и краткосрочната програми
за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2020 –
2030 г. и 2020 - 2022 г. на Община Харманли, се извършва от Общинския съвет, който
определя достигнатите нива на внедряване на ЕЕ и потребление на енергия от
възобновяеми източници на територията на общината. След това общината отчита
напредъка по трите програми пред областния управител и Изпълнителния директор на
АУЕР.
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Таблица 176. Реализирани проекти в Община Харманли през периода 2014 – 2020 г.
Обект
Повишаване не енергийната ефективност
на НУ „Отец Паисий“, гр. Харманли
Център за специална образователна
подкрепа „П. Р. Славейков“ гр. Харманли
Дневен център за подкрепа на деца с
увреждания „Надежда“ гр. Харманли
Спортен комплекс гр. Харманли
Общо

Срок на въвеждане
в експлоатация
21.12.2016 г.

Сума (лв.)

2018 г.

175000.00

20.03.2019 г.

75305.27

2019

186221.94

Източник на
финансиране
Национален
доверителен фонд
МОН
ОП „Региони в
растеж“ 2014 - 2020
ПМС на МС

5091000.00
5527516.21
Източник: Общинска администрация 22

За успешния мониторинг на програмите се прави периодична оценка на
постигнатите резултати, като се съпоставят вложените финансови средства и
постигнатите резултати, което служи като основа за определяне реализацията на
проектите. Нормативно е установено изискването за предоставяне на информация за
изпълнението на общинските програми за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници с чл. 8, ал. 2 от Наредба № РД–16-558 от 08.05.2012 г.
Таблица 177. Проекти за енергийна ефективност в Община Харманли за 2020 г.
Обект
Административна сграда, с. Надежден
Административна сграда, Кметство, с. Доситеево
Детска градина „Ален мак“, гр. Харманли
Детска градина „Детски свят“, гр. Харманли
Административна сграда - кметство, с. Бисер
НЧ „Дружба“, гр. Харманли
Общо

Срок на
откупуване
(години)
10
13
10
9
14
8.9

Сума (лв.)

Спестени
горива и
енергия (Kwth)
104907
45452
84409
27592
438301
199547
398808
211545
100276
30057
327934
175216
1454635
689409
Източник: Общинска администрация 23

Освен посочените по-големи обекти, в общината са ремонтирани 11 бр. читалища
в различни села без да са посочени сумите за ремонтите. Има подобрения в някои от
общинските сгради, но няма посочени суми за тяхното изпълнение. През 2019 г. общината
е предложила нови проекти за енергийна ефективност в периода след 2020 г.
Прогнозните и реализираните ефекти се представени с количествени и
качествени натурални и стойностни показатели/индикатори в таблицата по-долу.

22
23

Пак там, с. 39-40.
Пак там, с. 42-43.
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Таблица 178. Мерки за въвеждане на ЕЕ и ВЕИ, показатели и очаквани резултати
№
1

Мерки за ЕЕ
Насърчаване
използването на енергия
от възобновяеми
източници в публичния
сектор

Очаквани резултати
Въведени ВЕИ в общински сгради.
Намаляване енергийното
потребление в тях.
Намаляване разходите в общинския бюджет.

2

Насърчаване
използването на енергия
от възобновяеми
източници в частния
сектор - жилищни сгради
Стимулиране на бизнес
сектора за използване на
ВЕИ и привличане на
местни и Чуждестранни
инвестиции.

Въведени ВЕИ в жилищни сгради.
Намаляване енергийното им потребление.
Повишаване на комфорта на обитаване на
обектите.

3

4

Използване на енергия от
ВЕИ при осветление на
улици, площади, паркове,
градини и други имоти
общинска собственост

5

Повишаване на
квалификацията на
общинските служители за
изпълнение на проекти,
свързани с въвеждането и
използването на ВЕИ

Инсталирани фотоволтаични и/или слънчеви
системи върху покривни и сградни.
Площи на производствени предприятия,
складове, търговски и офис сгради.
Намаляване енергийното потребление.
Подобряване условията на труд.
Извършено енергийно обследване на
системата за улично осветление на
територията на общината.
Въведено хибридно улично осветление в
общината.
Намаляване потреблението на енергия.
Намаляване разходите от общинския
бюджет.
Проведени обучения на общински
служители за въвеждане на ВЕИ.
Изпълнение на заложените в общинската
краткосрочна програма за насърчаване
използването на ВЕИ и биогорива проекти и
дейности.
Създадена информационна система за ВЕИ
в общината с база данни за инвестиционните
разходи, количествата произведена енергия
и др.

Индикатор
Общински сгради с въведени
ВЕИ.
Количество спестена енергия.
Количество спестени емисии
СО².
Икономии в общинския
бюджет.
Частни жилищни сгради с ВЕИ.
Количество спестена енергия.
Количество спестени емисии
СО².

Мярка
Брой
kWh
Тон
Лева

Източник на информация
Технически и работни проекти,
издадени строителни разрешения.
Справки за потребявано
количество енергия.
Годишни отчети за изпълнение на
общинския бюджет.

Брой
kWh
Тон

Обновени производствени
сгради.
Количество спестена енергия.
Количество спестени емисии на
СО².

Брой
kWh
Тон

Технически и работни проекти.
Издадени строителни разрешения.
Справки за потребявана енергия.
Годишни отчети за изпълнение на
общинския бюджет.
Технически и работни проекти.
Издадени разрешения за строеж.
Справки за потребявано количество
енергия.

Монтирани хибридни
Осветителни тела.
Количество спестена енергия.
Количество спестени емисии на
СО².

Брой
kWh
Тон

Резюмета и доклади от извършени
енергийни обследвания на
уличното осветление.
Справки за потребявано количество
ел. енергия за улично осветление.
Годишни отчети за изпълнение на
общинския бюджет.

Проведени обучения, обучени
общински
служители по ВЕИ.
Изпълнени проекти.
Създадени информационни
системи за ВЕИ в общината по
обекти и видове собственост.

Брой
Брой

Присъствени списъци, сертификати
и други документи за проведени
обучения.
Документация на реализираните
проекти.
Годишни справки от създадената
ИС за ВЕИ в Община Харманли с
база данни за инвестиционните
разходи и количества произведена
енергия.
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6

24

Повишаване нивото на
информираност сред
заинтересованите страни
в частния и публичния
сектор, както и сред
гражданите във връзка с
ВЕИ.

Подобрена информираност на гражданите и
бизнеса по въпроси, свързани с ползите от
въвеждане на ВЕИ.

Проведени информационни
кампании.
Проведени семинари и
обучения.
Изработени информационни
материали,
Публикации в медии.

Пак там, с. 44 - 45
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Брой
Брой
Брой
Брой

Присъствени списъци.
Снимки.
Копия на информационни
Материали.
Копия на публикации в медии..
Източник: Общинска администрация 24
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Краткосрочната и дългосрочната програми за насърчаване използването на
енергията от възобновяеми източници на територията на Община Харманли 2020-2022 г.
и до 2030 г. са органично свързани. Те се разглеждат в единство и интегрално, тъй като в
единодействие могат да дадат по-големи икономически и екологични ефекти. Общината
очаква следните резултати от изпълнението на тези програми:
•

Намаляване на потреблението на енергия от конвенционални горива и енергия на
територията на общината;

•

Повишаване сигурността и алтернативността на енергийните доставки, и подобряване
на конкурентната среда;

•

Повишаване на трудовата заетост на територията на общината;

•

Намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух и оказване на положително
влияние на околната среда и ограничаване на климатичните промени;

•

Повишаване на благосъстоянието и намаляването на риска за здравето на населението.

7.4. Газоснабдяване и газоразпределителна мрежа
Гр. Харманли и селата от общината не са газифицирани. Държавно лицензиран
доставчик в района е „Ситигаз България“ ЕАД, дъщерно дружество на италианското
дружество за разпределение и продажба на природен газ „Групо Сочета Газ Римини" АД.

Източник. Екологична оценка на ОУП
Карта 13. Газопреносна инфраструктура в Североизточен район от ниво 2
(Област Хасково, Община Харманли)

Газификацията ще се осигурява от газопровода Димитровград - Свиленград с
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разпределителни колектори, доведени до териториите на града, селата и промишлените
зони. Общината е в процес на разработване на проект и стартиране на газификация на гр.
Харманли. Предвижданите от ОУПО разширения на терени за нови промишлени нужди
следва да се съобразят с разработвания проект за газификация на града.
Като втори етап за газифициране на селата в общината е определен периодът след
2020 г. при деклариран инвестиционен интерес от юридически лица или групи жители.
Създаване на условия за газифициране на населените места ще намали консумацията на
ел. енергия от сектора комунално-битовото потребление.
През плановия период 2014-2020 г. няма газификация и топлофикация на
населени места в общината.
7.5. Транспорт и пътна мрежа, достъпност на територията, комуникации и качество на
предоставените услуги
7.5.1. Пътната мрежа и
достъпност на територията
Територията

на

Община Харманли се простира
на 694.723 км2, като включва 25
населени места: гр. Харманли и
24 села. В общината е развит
железопътен

и

транспорт.
осигурява
всички

автомобилен
Последният

връзките
населени

между
места

в

общината.
Източник. Екологична оценка на ОУП
Карта 14. Транспортна инфраструктура на Община Харманли

Стратегическото положение на общината е добро. Тя отстои на 31.5 km от
областния град Хасково по АМ „Марица“ и на 15.58 km по път Хасково - Димитровград.
Общото разстояние е 47.08 km. По първокласен път I – 8 разстоянието е 31.7 km, като
Хасково е на km 299+700 , а Харманли е на km 331+400.
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Пътищата от РПМ в Община Харманли са общо 159.81 km. Те са разпределени
както следва: АМ - 17.9%, първи клас - 14.7%, втори клас – 25.4% и трети клас – 40.3% и
пътни възли – 1.7%.

Източник: МРРБ, обработка на
данните НЦТР
Карта 15. Състояние на
републиканската пътна мрежа

Източник: НСИ,
АПИ, обработка
на данните НЦТР
Карта 16. Гъстота на общинската
пътна мрежа

Всички

пътища

асфалтово-бетонна

са

с

настилка.

Състоянието на пътища е както
следва: 24.2% са в добро състояние, 51.8% в средно състояние и 24% в лошо състояние.
Гъстотата на РПМ в област Хасково е над средната за страната – 0.21 km/km2, при
средна за България е 0.18 km/km2.25

25

СИАРБ, етап 2, част 2, стр. 189, табл. 4.2.
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40
39
38
37
36
35
34
33
32
31

Карта 17. Гъстота на републиканската пътна мрежа по области

България
2013

Обл. Хасково
2017

Източник: АПИ, НСИ, обработка на данните НЦТР

Графика 26. Състоянието (добро)
на пътищата от РПМ
Източник „Адориа Консулт“ ЕООД

Таблица 179. Дял на доброто състояние на пътищата от РПМ (%)
Район
България
Област Хасково

2013 г.
33.58
39.58

2017 г.
Ръст,%
34.78
+ 1.20
39.66
+ 0.08
Източник: СИАРБ 26

В област Хасково делът на пътищата от РПМ се подобрява едва с 0.08 процентни
пункта или в пъти по-бавно от средното за страната.
Гъстотата на общинската пътна мрежа в област Хасково е 0.16 km/km2, а тази в
Община Харманли е още по-малка – 0.14 km/km2. Тази плътност е също под средната за
страната. 27
РПМ е представена от следните пътища:
1. АМ „Марица“ (А-4) с дължина от 16.089 km от km 73+011 до km 89+100.
2. Първокласен път I - 8 (Е-80 и Е-85). Той е част от ОЕТК № 4: Дрезден-НюрнбергПрага- Виена Братислава - Будапеща - Арад - Букурещ - Констанца/Крайова-СофияСолун/ -Пловдив - Истанбул. Дължината на пътя в общината е 23.300 km от km

26
27

Пак там, 216, табл. 4. 7.
СИАРБ, етап 2, част 1, с. 83.
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324+600 до km 347+900.
3. Второкласен път II-76: обходен път Елхово - Гранитово - Княжево - Тополовград Българска поляна, граница с Община Харманли на km 38+100, с. Черепово – km
41+200, с. Браница – km 46+700, Богомил - km 53+300, с. Българин – km 60+000, АМ
„Марица“ – km 64+600, Харманли – km 67+200. Дължината на пътя в чертите на
общината е 29.100 km от km 38+100 до km 67+200.
4. Третокласен път III – 505: обходен път Хасково - Конуш - Манастир - Малево - Корен
- Голям Извор – Тънково, граница с Община Харманли km 34+700, Върбово – km
39+200, Орешец – km 43+300, граница с Община Харманли km 46+300. Обща дължина
на територията на Община Харманли е 12.400 km от km 34+700 до km 46+300.
Широчината на пътното платно е променлива от 5.20 до 8.0 m. Частично има банкети
с ширина от 1.0 до 3.6 m.
5. Третокласен път III – 554: Нова Загора - Раднево - Гълъбово – Симеоновград, граница
с Община Харманли km 64+600, с. Преславец – km 66+100, АМ „Марица“ – km 68+400
и след това продължава по АМ „Марица“ до границата с Турция. Дължината му в
границите на Община Харманли е 3.800 km от km 64+600 до km 68+400. Широчината
на пътното платно е 7.0 m.
6. Третокласен път III-808: Община Харманли km 0+000, гр. Харманли km 0+000, с.
Надежден km 3+200, с. Остър камък – km 5+400, с. Иваново – km 10+200, с. Славяново
– km 13+300. Дължината в границите на общината е 26.500 km. Широчината на
пътното платно варира от 6 до 8 m. Пътят е с бетонови водещи ивици по цялата
дължина. Банкетите са двустранни с ширина от 1.15 до 4.15 m.
7. Третокласен път III-809: Община Харманли km 9+000, с. Коларово km 10+600, с.
Изворово – km 15+300, разклон за с. Черепово – km 16+800. Дължината му е 13.300 km
от km 9+000 до km 22+300. Широчината на пътното платно варира от 6 до 7 m.
Двустранните банкети са с ширина от 1 до 3 m.
8. Третокласен път III-7604: Община Харманли - km 0+000, с. Богомил – km 0+000,
Овчарово – km 3+500, Община Харманли – km 6+600 - Симеоновград. Дължината на
пътя е 6.600 km от km 0+000 до km 6+600. Пътят е с ширина от 6 m и двустранни
банкети с ширина от 1 до 1.5 m.
Общата дължина на пътищата от РПМ възлиза на 16.089 km от АМ „Марица“ и
115.000 km по пътища I-ви, II-ри и III-ти клас:
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•

Пътища I клас – 23.300 km;

•

Пътища II клас – 29.100 km;

•

Пътища III клас – 62.600 km.
Състоянието на второкласните и третокласните пътища от РПМ не е добро. Това

се отнася както за асфалтовата настилка, така също и за обслужващата инфраструктура.
От АПИ и НИПМ с писмо изх. № 08-00-6/28.01.2015 г. за РПМ, разположени на
територията на Община Харманли е представена информация за прогнозно натоварване
до 2035 година. Базисната година на преброяванията по РПМ е 2010 г. Прогнозата е през
5 години, като данните са за средноденонощна годишна интензивност на движението. За
АМ „Марица“ очакваното натоварване за 2035 г. е 9 761 превозни средства при базисно
преброяване от 4408 бр. Нарастването е почти 121.4%. Делът на леките автомобили е
около 45%.
Най-високо е натоварването на пост № 406 от първокласният път I-8. За 2010 г.
през него са отчетени 10 189 ППС, а очакваното нарастване до 2035 г. е 20 097 бр. или
увеличението е с 97.2%. Делът на леките автомобили е малко над 72%.
Път II-55, пост № 804 е по-натоварен. При базисна година – 1 084 ППС,
прогнозата е 2 370 бр. или нарастването е 118.6%. Делът на леките автомобили е 56%.
От четирите поста на път II-76 най-високи са стойностите при пост № 1031.
Отчетените ППС през базисната година са 1 973 бр. и прогноза – 3 873 бр. или
нарастването е 96.3%. Делът на леките автомобили е почти 76%.
Път III-505 през базисната 2010 г. ППС са 411 бр., а прогнозата е за 739 бр. или
нарастването е 67.6%. Делът на леките автомобили е 76%.
По път III-554 през 2010 г. са били 2 189 бр. и прогнозата за 2035 г. е 4 172 бр.
или нарастване с 90.6%. Делът на леките автомобили е 71%.
По път III-808 най-натовареният пост е № 1034. При него интензивността на
движението на ППС за 2010 г. е 1 344 бр. ППС и прогноза 2 395 бр. и нарастване със 78.2%.
Делът на леките автомобили е 81%.
По третокласният път III-809 по-натовареният пост е №1664. При него
стойностите са 475 бр. ППС през 2010 г. и прогноза 983 бр. Увеличението е 106.9%. Делът
на леките автомобили е 80%.
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Посочените данни за пътищата от втори и трети клас показват, че до края на
прогнозния период 2035 г. пропускателната способност на мрежата далеч не е изчерпана
и вниманието следва да се съсредоточи върху поддържане в добро състояние на
настилките за осигуряване комфорта на пътуващите.
На територията на Община Харманли има общо 17 преброителни поста,
разпределени както следва:
1. АМ „Марица“ 1 бр. - № 55;
2. Път I -8 - 2 бр., № 406 и № 412;
3. Път II-55 - 2 бр, № 803 и № 804;
4. Път II-76 - 4 бр., № 1027, № 1028, № 1030 и № 1031;
5. Път III- 505 - 1 бр., № 2096;
6. Път III-554 - 1 бр., № 1663
7. Път III- 808 - 4 бр., № 1034, № 1035, № 1036 и № 1037;
8. Път III- 809 - 2 бр., № 1664 и № 2020;
9. По път III-7604 не се извършват преброявания.
Общинските пътища в общината Харманли са 19 броя с дължина 97.3 km:
•

Пътища I категория:
 HKV 1214/III-808 – с. Иваново- с. Върбово – с. Славяново – граница на
общините Харманли/Стамболийски при с. Малък извор – път II-505;
 HKV 1217/II-76 – с. Богомил – Харманли – с. Българин – с. Шишманово;
 HKV 1219/II-76 – с. Богомил - Харманли – с. Коларово - граница с общини
Харманли - Любимец – с. Оряхово – с. Васково;
 HKV 1223/I-8 – граница общини Харманли и Любимец – с. Бисер - граница общини
Харманли и Любимец – с. Черна могила – път - II 505;
 HKV 1249/III-505 – с. Малево – с. Малък извор/Корен – с. Криво поле – с. Елена граница общини Хасково и Харманли – с. Болярски извор.

•

Пътища II категория:
 HKV 2083/III-554 – с. Малко Градище - Любимец – с. Лозен - граница общини
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Любимец и Харманли – с. Черна могила - HKV 1223;
 HKV 2210/III-554 – граница общини Симеоновград и Харманли – с. Преславец;
 HKV 2211/III-808 - Харманли – с. Иваново – с. Надежден;
 HKV 2212/III-808 - Харманли – с. Иваново – с. Остър камък;
 HKV 2213/III-808 - Харманли – с. Долни Главанак – с. Иваново – с. Лешниково;
 HKV 2215/III-808 – с. Иваново – с. Върбово – с. Смирненци;
 HKV 2216/II-76 – с. Българска поляна – с. Богомил – с. Черепово - III-809;
 HKV 2218/II-76 – с. Българска поляна – с. Богомил – с. Браница;
 HKV2220/II-76 – с. Българин - Харманли – с. Доситеево;
 HKV 2221/HKV 2220 - Харманли – с. Доситеево – с. Рогозиново;
 HKV 2222/I-8 - Хасково - Харманли – с. Поляново - граница общини Харманли и
Симеоновград - с. Константиново - III-807;
 HKV 2224/III-505 –с. Върбово – с. Малко Градище – с. Орешец - граница общини
Харманли и Маджарово- с. Ефрен – с. Малко Брягово - III-808;
 HKV 2225/III-505 – с. Тънково – с. Орешец – с. Върбово - III-808.
•

Пътища III категория:
 HKV 3226/III - 7604 – с. Свирково – с. Богомил – с. Овчарово - граница общини
Харманли и Гълъбово – с. Помощник.

Плътността на общинската пътна мрежа е 0.140 km/km2 при средно за страната
0.1614 km/km2. Общата плътност на пътната мрежа: републикански и общински пътища
възлиза на 0.377 km/km2 при средна за страната от 0.3380 km/km2.
Таблица 180. Републикански пътища в населените места на Община Харманли, km
Път №
I-8
II - 55
II - 76
II - 76
II - 76
III - 505
III - 505
III - 808
III - 808
III - 809
III - 7604

Населено място
Харманли
Дрипчево
Черепово
Българин
Харманли
Върбово
Орешец
Харманли
Иваново
Изворово
Овчарово
Всичко
Дял,%

I - клас
5.29

II - клас

III - клас

Всичко

0.979
1.548
1.430
0.597

5.29
33.40
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0.736
0.967
0.650
1.639
1.586
0.435
4.554
6.013
15.857
28.7
37.90
100.00
Източник: ОПУ Хасково
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Общата дължина на републиканските пътищата в населените места на общината са
15.857 km. От 33.4% са първи клас, 28.7% втори клас и 37.9% трети клас. На територията на
Община Харманли има 160 km с пътно покритие. От тях, близо 52% от пътищата на са в средно
състояние, 24.2% са пътищата в добро състояние и 24% са пътищата в лошо състояние.

Таблица 181. Състояние на пътищата с покритие в Община Харманли (km)
Показатели
Пътища с
настилка
Състояние
Добро
Средно
Лошо
Дял,%

АМ
28.65

I - клас
23.45

II - клас
40.67

III - клас
64.34

12.65
16,00
17.9

23.45
14.7

17.07
23.6
25.4

6.547
19.78
38.013
40.3

Пътни възли
2.7

2.41
0.29
1.7

Общо
159.81

Дял,%
100

38.677
24.2
82.83
51.8
38.303
24.0
100.0
Източник: ОПУ Хасково

Общинските пътища по населени места в Община Харманли са дадени в таблица 182.

Таблица 182. Общински пътища в Община Харманли (km)
Източник: Общинска администрация Харманли, 2020 г.

Няма данни за състоянието на общинските
пътища, освен информацията, че част от тях се
поддържат по ПРСР. Също така, няма данни за
дължината и състоянието на селските и горските
пътища в общината.
Състояние

на

пътната

инфраструктура.

Пътищата между селата не се поддържат добре, но има
транспортна достъпност по всяко време. Общинските
пътища на места са разбити и трудно проходими.
Главните пътища се поддържат сравнително добре и
осигуряват връзки на селата с АМ „Марица“.
Приоритетното развитие на туризъм изисква всички
общински и подходни пътища към туристическите
обекти

да

се

поддържат

в

добро

състояние.

Необходими са значителни средства за възстановяване
на доброто покритие на пътищата в общината.
7.5.2. Автомобилен транспорт
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Населени места
гр. Харманли
с. Бисер
с. Богомил
с. Болярски извор
с. Браница
с. Българин
с. Върбово
с. Доситеево
с. Дрипчево
с. Иваново
с. Изворово
с. Коларово
с. Лешниково
с. Надежден
с. Овчарово
с. Орешец
с. Остър камък
с. Поляново
с. Преславец
с. Рогозиново
с. Славяново
с. Смирненци
с. Черепово
с. Черна могила
с. Шишманово
ОБЩО

Общински
пътища
7.6
4.8
2.2
1.2
9.6
15.1
3.2
3.4
4.8
5.5
4.0
4.7
1.2
1.7
11.3
1.1
3.7
7.6
5.0
97.7
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Направление
I. ПО ОБЩИНСКАТА
ТРАНСПОРТНА СХЕМА
гр. Харманли – с. Бисер
гр. Харманли – с. Богомил
гр. Харманли – с. Болярски извор
гр. Харманли – с. Браница
гр. Харманли – с. Българин
гр. Харманли – с. Върбово
гр. Харманли – с. Доситеево
гр. Харманли – с. Дрипчево
гр. Харманли – с. Иваново
гр. Харманли – с. Изворово
гр. Харманли – с. Коларово
гр. Харманли – с. Лешниково
гр. Харманли – с. Надежден
гр. Харманли – с. Овчарово
гр. Харманли – с. Орешец
гр. Харманли – с. Остър камък
гр. Харманли – с. Поляново
гр. Харманли – с. Преславец
гр. Харманли – с. Рогозиново
гр. Харманли – с. Славяново
гр. Харманли – с. Смирненци
гр. Харманли – с. Черепово
гр. Харманли – с. Черна могила
II. ПО РЕПУБЛИКАНСКАТА И
ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА
СХЕМА
гр. Харманли – гр. Бургас, Слънчев
бряг
гр. Харманли – гр. Димитровград
гр. Харманли – гр. Ивайловград
гр. Харманли – с. Капитан Андреево
гр. Харманли – гр. Любимец
гр. Харманли – гр. Пловдив
гр. Харманли – гр. Свиленград
гр. Харманли – гр. Симеоновград
гр. Харманли – гр. София
гр. Харманли – гр. Стара Загора
гр. Харманли – гр. Тополовград
гр. Харманли – гр. Хасково
Направление
Димитровград
Ивайловград
Капитан Андреево
Любимец
Свиленград
Симеоновград
Тополовград
Хасково
Общо

28

Брой курсове
1
2
6
18
18
3
2
22
72

Таблица 183. Междуградски автобусни линии
Източник: https://www.harmanli.bg/bg/obshtinskatransportna-mrezha/
Община Харманли е много добре свързана с
големите и средните градове в България с автобусен
транспорт.
Ежедневно през Харманли преминават 61 редовни
междуградски автобусни линии. Допълнително в почивните и
празничните дни има допълнително 3 редовни линии, а в
понедленки и петък още 5 бр. линии в понеделник и петък.
Приема се, че средната пътниковместимост на стандартен
автобус по редовните междуградски автобусни линии е 42
пътникоместа,

а

пътниковместимостта

коефициентът
0.5.

На

на

използване

денонощие

с

на

редовни

междуградски автобусен транспорт се превозват средно по
1281 пътника. С автобусите в почивните и празничните дни и
дните понеделник и петък се превозват още около 168
пътника. По редовните линии се превозват по 350250 пътника.
В останалите почивни и празнични дни – 17472 пътника. Така
общият годишен пътникопоток по междуградските автобусни
линии е около 367722 пътника.
Междуобщинските автобусни линии от Харманли до
съседните общини са дадени в таблицата по-долу.

Таблица 184. Междуобластни автобусни линии на
Община Харманли
Източник: https://www.harmanli.bg/bg/obshtinska-transportnamrezha/

Таблица 185. Автобусни линии от селата и Харманли

Направление
Бисер
Богомил
Болярски извор
Браница
Българин
Върбово
Доситеево

Брой курсове
2
2
2
2
2
2
2

Брой курсове 28
1 п+с+п
1 п+п
1 п+с+п
1 п+с+п
1н

п+с+п – понеделник, сряда и петък, п+п – понеделник и петък, с – сряда, н – неделя и в+п – вторник и петък.
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Информация:
https://www.harmanli.bg/bg/obshtinska-transportnamrezha/

Ежедневно от Харманли
към съседни общини заминават по
69 автобусни линии. Няма данни за
превозените

пътници

между

общините в периода 2013 – 2019 г.
Ежедневно в общината се
движат 41 редовни и 1 частична

Дрипчево
Иваново
Изворово
Коларово
Лешниково
Надежден
Овчарово
Орешец
Остър камък
Поляново
Преславец
Рогозиново
Славяново
Смирненци
Черепово
Черна могила
Общо

1
4
2
2
2
1 п+с+п
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
41 + 1

1 п+с+п
1н
1 п+с+п
1
1н
1 п+п
1 п+с+п
1н
1с
1с

1н
1 п+с+п
1 в+п

седмична линия п+с+ п от Харманли до селата от общината. Има значителен брой линии,
които са в дните п+с+п, п+п, н и в+ п. Такава система на автобусно обслужване е
задовдолитена за общината. За някои села линиите са само в определени дни. Това се
определя от търсенето на пътнически услуги в селата и необходимостта населението да
получи съответните публични услуги в общинския център.
Няма данни за превозените пътници между общините в периода 2013 – 2019 г.
В гр. Харманли функционира градски транспорт: 29
•

Линия № 1 – бивше училище „Хр. Смирненски“ – жп гара – бул. „България“ - пл.
„Съединение“]

•

Линия № 2 – бивше училище „Хр. Смирненски“ – жп гара – „Изгрев“ – училище Алеко
Константинов“]

•

Линия № 3 – „Дружба“ - бивше училище „Хр. Смирненски“ – жп гара]

•

Линия № 4 - бивше училище „Хр. Смирненски“ – училище „Алеко Константинов“ –
гробищен парк – само в събота и неделя.
Цената на билета в градския транспорт е 1 лв. В града има 24 броя спирки на

градския транспорт. В останалите села има по една спирка.
Автогарата в град Харманли е преустроена в спирка. Препоръчва се автобусните
линии, които тръгват от нея да могат да спират на някои от спирките на градския
транспорт за качване и слизане на пътници, за да се намали струпването на пътници на
автогарата и за намаляване на вътрешноградските пътникопотоци.

29

https://sakarnews.info/obshtestveniyat-prevoz-v-harmanli-shte-se-izpalnyava-ot-dve-firmi/
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В перспектива автобусният транспорт в Община Харманли трябва да се развива
по изискванията на ЕС, регламентиращи бърз и удобен достъп до и между населените
места при отчитане броя на прогнозното население на общината, нарастване на доходите
му и изменение в различна степен функциите на използване на жилищните територии на
населените места.
По Директива на ЕС 1370/2007 г., се допуска разработки за „селищна структура”,
например общината да изготви „Интегриран план за общински обществен автобусен
транспорт”. С този план е възможно общината или нейно общинско предприятие за
автобусен транспорт да кандидатства за европейско финансиране за внедряване на
„екологично чисти” превозни средства за задоволяване транспортното обслужване на
населението и обитателите в малките села.
7.5.3. Железопътен транспорт
Харманли отстои на 30.574 km от границата с Гърция и на 45.546 km от границата
с Турция.
Разстоянието между Харманли и Хасково по железопътна линия е 36.822 km по
I-ва линия и 23.289 km по IV-та или общо 60.182 km по жп линия. Това разстояние е почти
два пъти по-дълго от разстоянието по АМ „Марица“ и по път I – 8. Железопътният
транспорт на територията на общината е представен от I-ва линия с дължина 23.300 km. Тя
е част от главна жп линия Калотина - София - Пловдив - Свиленград. Линията е
еднопосочна, реконструирана и електрифицирана в участъка Поповица – Свиленград.
Гари има в с. Преславец на km 263+320, Харманли център на km 268+391,
Харманли на km 270+111 и с. Бисер на km 277+580. Населението не ползва жп транспорт
в рамките на общината поради малкия брой гари и наличието само на две гари в селата
извън гр. Харманли. Жп линията се използва за товарни превози на промишлените
предприятия. Няма данни за натоварените и разтоварените товари в гара Харманли или
другите гари на общината.
Разстоянието по I-ва линия направление София – Харманли е 228 km, от и
Димитровград до Харманли 28 km.
Средното време за движение на най-бързия влак по направление София –
Харманли е 228:4.09 = 54.9 km/h, а за най-бавния е 28 km/h. Тези скорости са твърде ниски
в сравнение с пътуването с автомобилен транспорт по АМ „Тракия“ и АМ „Марица“
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между двата града. Средната цена на 1 пропътуван километър в направлението София –
Харманли е 0.03 лв./km.
Таблица 186. Разписание на влаковете през гара Харманли към 20.03.2020 г.
Направление
София - Харманли

Харманли - София

Час на
тръгване
4.26
8.46
14.37
16.31
5.53
6.30
7.55
9.43
12.35
18.01
18.25

Направление
Димитровград - Харманли

Харманли - Димитровград

Час на
тръгване
7.16
10.19
12.09
15.04
15.25
19.15
22.40

4.02
5.50
9.04
16.27
18.34
Източник: www.virail.bg

Средното време за движение на най-бързия влак по направление Димитровград –
Харманли е 28:29 = 57.9 km/h, а за най-бавния е 33.6 km/h. Тези скорости са твърде ниски
в сравнение с пътуването с автомобилен транспорт по АМ „Марица“ между двата града.
Средната цена на 1 пропътуван километър в направлението Харманли-Димитровград е
0.048 лв./km.
В направление София – Харманли на денонощие се движат 4 влака, а в обратно
направление – 7 влака. По направление Димитровград – Харманли на денонощие се
движат 7 влака, а в обратното направление 4 влака. Разписанието на влаковете през гара
Харманли е дадено в таблицата по-долу.
Таблица 187. Разписание на влаковете през гара Харманли към 20.03.2020 г.
Влак №
492
10140
10141
10142
10143
10144
1621
10145
1626
10146
1625

Категория 30
МБВ
ПВ
ПВ
ПВ
ПВ
ПВ
БВ
ПВ
БВ
ПВ
БВ

От гара
Капъкуле
Свиленград
Пловдив
Свиленград
Пловдив
Свиленград
София
Пловдив
Свиленград
Свиленград
София

Пристига
4:41
5:45
8:06
8:58
11:00
11:45
12:49
16:08
16:31
17:41
19:33

За гара
Тръгва
София
4:42
Пловдив
5:46
Свиленград
8:07
Пловдив
8:59
Свиленград
11:01
Пловдив
11:46
Свиленград
12:50
Свиленград
16:09
София
16:32
Пловдив
17:42
Свиленград
19:34
Свиленград
0:45
Източник: www.virail.bg

Няма информация за качилите се и слезлите пътници от гарите Преславец,
30

МБВ – международен бърз влак, БВ – бърз влак, ПВ – пътнически влак
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Харманли и Бисер през периода 2013-2019 г., както и за броя на товарните влакове и
превозените товари от и към гара Харманли за същия период.
7.5.4. Изводи и основни насоки за развитие на транспорта
Анализът на транспортната инфраструктура дава основание за някои основни
изводи:
1.

Реконструкцията на I-ва жп линия не е довело до привличане на пътници и товари към
този вид транспорт.

2.

Пътническите превози с железопътен транспорт са твърде бавни и отклоняват
търсенето на превози към междуградския автобусен транспорт за гр. и Община
Харманли.

3.

Териториите на НКЖИ са в центъра на града. Те не се поддържат и загрозяват
визуалната картина за града. Могат да се използват за градско развитие.

4.

Преминаването на АМ „Марица“ на север от града рязко подобри връзките на гр.
Харманли и общината. В момента почти 100% от всички товарни и пътнически
превози се осъществяват по автомобилните пътища.

5.

Състоянието на път I - 8 е сравнително добро. Той е най-късата транспортна връзка
между областния център Хасково и гр. Харманли (само 28 km). Предполага се, че
АПИ ще направи необходимото да поддържа този път в добро състояние, защото
пренасочването на потоците от ППС към АМ „Марица“ увеличава превозните
разстояния, разхода на гориво и респ. замърсяването на околната среда.

6.

Второкласните и третокласните пътища от РПМ на територията на общината са в
средно (над 50%) и лошо състояние (над 24%) от общата им дължина. Това в
значителна степен ограничава благоприятната транспортната достъпност и влошава
условията за пътуване.

7.

Общинските пътища са в лошо състояние (по експертна оценка над 50%). Общината
е имала амбициозна програма за сериозното им подобрение. През периода 2014 – 2020
г. със средства на ПРСР са подобрени много малка част от общинските пътища.

8.

Няма данни за горските и селските пътища (между земеделските масиви), което не
позволява да си оцени, както поддържането им, така и замърсяването на пътищата с
отпадъци при преминаването на селскостопанска и горска техника и ППС с
продукция или материали за засяване, торене и превоз на дървен материал и дърва за
горене.
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9.

Междуградските автобусни линии са значителен брой и осигуряват връзките на гр.
Харманли с основните центрове на страната (столица и градовете в Южна България).

10. Много добри са автобусните връзки със съседни общини и градове. Част от тях
изпълняват и функцията на работнически превози към: Хасково, Димитровград,
Раднево, Стара Загора и др.
11. Броят на автобусните линии от общинската мрежа (само към селата на общината) е
41 бр./ден. Средно на ден към едно селище има по 41:24 = 1.71 курса/селище/ден.
Обичайно има само един – два курса до населено място.
12. Следва да се отбележи, че в селата поради липсата на здравно, аптечно, търговско,
банково, административно и друго обслужване, населението следва да направи наймалко 2 курса, за да посети гр. Харманли, да си свърши работата и да се прибере
обратно. Поради това населението не е доволно от транспортната достъпност до гр.
Харманли и подчертават, че имат по-добри връзки със София и Хасково, отколкото с
гр. Харманли.
13. Особено внимание се отделя на липсата на автобусни връзки на селата с областния
център – Хасково, тъй като част от административните, здравните, образователните и
други услуги са разположени там.
14. Населението настоява за оптимизация на маршрутите на автобусните линии между
селата.
15. Има мнение, че автобусните линии извършват превози само през деня. Няма линии
вечерно време от гр. Харманли към селата.
16. Предлагат се туристически (безплатни) превози на пътници с автобуси до близките
природни, архитектурни и културни забележителности.
7.5.5. Комуникации
7.5.5.1. Съобщителната система
Пощенското обслужване предоставя вътрешни и международни пощенски
услуги,

разпространение

на

печата,

парично-преводна

дейност

и

услуги

по

възложителство. За гр. Харманли и селата се осигурява от една РПС, намираща се в
общинския център и 17 пощенски станции в по-големите села. Получените данни от
„Български пощи” ЕАД определят равномерна локация на пощенските станции и добро
обслужване на населението, по показателя km2/1 ПС и брой население/1 ПС. Тези
показатели за общината е 38.6 km2/1 ПС, за страната е 36.7 km2/1 ПС, съответно 1 484 брой
население/1 ПС и 2576 брой население/1 ПС за страната.
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7.5.5.2. Далекосъобщения
Далекосъобщителните услуги се осигуряват от районната АТЦ гр. Харманли и
изнесените телефонни централи в отделни населени места от общината. Основен
приоритет на общината в това направление ще бъде изграждането на цифрова телефонна
мрежа в цялата община и телефонизация на 9 села: Смирненци, Поляново, Дрипчево,
Върбово, Овчарово, Шишманово, Коларово и Богомил.
Телефонизацията в общината е развита много добре.
Мобилните телеоператори А-1, Виваком и Теленор покриват територията на
цялата община, в т. ч. предоставят и интернет с достатъчно монтирани транслатори.
7.5.5.3. Телевизионното покритие
Покритието с ефирен телевизионен и радио сигнал е осигурено за цялата
територия на общината. Кабелна телевизия ползват само жителите на града.
7.5.5.4. Интернет мрежа и доставчици
Бързият и свръхбързият интернет в България е съответно 97.42 и 97.7%. За област
Хасково този процент е 92.88% и 96.92%. За Община Харманли процентите са: 90.61% и
94.51%.
Интернет услугите в Община Харманли са на много добро или добро ниво, а в
селата, поради остарели технологии за пренос чрез кабел – задоволително. Причината е,
че през територията на общината минава НОК.
Предвижда се изграждане на общинска лъчеобразна система от широколентов
интернет, обхващащ с рационално изградени трасета „опорните села”. Предвижда се
включването в него на всички обекти, даващи публични услуги, в т. ч. училищата,
читалищата и др. Общинската широколентова интернет система ще позволи превръщане
на Община Харманли в „електронна община”.
7.6. Проблеми, изводи и потенциал за развитие
Проблеми. Община Харманли разполага с достатъчно повърхностни и подземни
водоизточници. Основни проблеми за водоснабдяването на общината са свързани с
отсъствие на защитени вододайни зони и замърсяването на подпочвените води.
Обособяването на защитени вододайни зони се налага поради значителното използване на
минерални торове и пестициди в селското стопанство, и липсата на ПСОВ в гр. Харманли.
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Друг проблем е липсата на ПСПВ в общината, което не гарантира най-високо
качество на питейната вода за населението в общината.
Няма данни, какви количества вода се използва от промишлените предприятия и
селски стопанства от собствени водоизточници (кладенци или други източници). Това
предполага, че те използват питейна вода в своите производствени процеси.
Друг проблем е мрежата от азбестоциментови тръби във водоснабдителната
мрежа на общината (91.7% от цялата мрежа), което изисква тяхната подмяна, за да се
гарантира високо качество на питейната вода.
Водопотреблението на жител в селата е значително по-ниско от това в гр.
Харманли, като разликата е над 34%. Загубите на вода са намалени през периода 2014 –
2018 г., но остават все още високи – над 46% за гр. Харманли и над 60% за селата.
Липсва канализация в част от кварталите на гр. Харманли. Няма ПСОВ и
отпадъчните води от гр. Харманли и някои села се заустват в р. Харманлийска, а в другите
села се използват изгребни ями. Промишлените предприятия нямат пречиствателни
станции за отпадъчните води.
Недостатъчно се използва територията на общината за добиване на електрическа
енергия от ФЕЦ, като в общината броят им е малък в сравнение с област Хасково и
страната.
Улично осветление във всички населени места се нуждае от модернизация.
Състоянието на част от пътищата от РПМ в Община Харманли е задоволително
и лошо. Същото се отнася и за общинските пътища.
Общинската пътна мрежа е с по-малка гъстота от средната за страна и за областта,
но това се определя от голямата площ и сравнително линеарното разположение на селата
в общината.
Железопътната линия Пловдив – Свиленград се използва ограничено от
населението на общината и от местния бизнес.
Няма данни за горските и селските пътища (между земеделските масиви), което
не позволява да си оцени, както поддържането им, така и замърсяването на пътищата с
отпадъци при преминаването на селскостопанска и горска техника и ППС с тяхната
продукция или материали за засяване, торене и превоз на дървен материал и дърва за
горене.
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Изводи. Община Харманли в количествено отношение е задоволена с питейна
вода. За 6 села питейната вода се подава от съседни общини. Качествата на водата, при
липсата на ПСПВ и преобладаваща азбестоциментова водопроводна мрежа не са
достатъчно високи.
Няма ограничения за замърсявания около вододайни зони за подземните
кладенци за добиване на питейна вода в общината.
Налага се ускорено доизграждане на ПСПВ и на ПСОВ за опазване на
повърхностните води в общината и на реките, протичащи през нея. Необходими са и
спешни мерки за ограничаване на замърсяванията на подземните водни тела.
Необходимо е да се създадат условия за добиване на вода за напояване на
градините в селата, за да се преустанови ползването на питейна вода за селскостопански
нужди.
Електроснабдяването на общината е добро.
Пътищата от РПМ в Община Харманли са с по-голяма гъстота от средното за
страната и за областта. Част от пътната мрежа е в добро състояние, но по-голямата част е
в незадоволително или лошо състояние. Независимо от състоянието на пътищата има
достатъчно добри връзки между населените места и гр. Харманли, както и със съседните
общини и областния център.
Град Харманли има значителен брой автобусни линии, които го свързват с
градове от страната и съседните общини. Общинската маршрутна мрежа включва 68 броя
курсове на ден до селата в общината, като в почивните дни броят им се увеличава.
Пощенските услуги са на добро равнище. Телефонизацията намалява, но все още
се използва значително в селата.
Мобилните оператори покриват цялата територията на общината.
Ефирната телевизия и различни радиостанции (национални и местни) също
покриват цялата територия на общината.
Интернетът е на добро и задоволително ниво.
Потенциал за развитие. Доизграждане на ПСПВ и проектиране, и изграждане на
ПСОВ за гр. Харманли с окончателното завършване на канализацията на града.
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Изграждане и реконструкция на пречиствателни съоръжения за отпадъчните
води от работещите промишлени дружества и недопускане на замърсяване на
подпочвените и повърхностни води от неотговарящи на изискванията животновъдни
ферми и предприятия.
Поетапна

подмяна

в

града

и

селата

на

водопроводната

мрежа

от

азбестоциментови тръби.
Баланс на водите и оптимизиране на режима на водоползване чрез максималното
обхващане на повърхностните води, язовирите на територията на общината и подземните
водоизточници.
Ускорено възстановяване на системата за напояване на земеделски земи и за
поене на животни в общински пасища и мери.
Определяне и управление водният баланс на територията на общината.
За развитие и подобряване на електроснабдяването се предвижда изграждане на
нови 2 трафопоста в гр. Харманли и МТП в с. Орешец. Прилагане на енергоспестяващи
технологии.
Бързо преориентиране на бизнеса и населението към използване на слънчевата
енергия за производствени и битови нужди чрез ФЕЦ.
Намаляване на потреблението на течни горива за отопление и замяната им с
пелети или друго по екологично и ефективно гориво.
Разработване на проект за газификация на гр. Харманли от газопровода
Димитровград – Свиленград.
Реализиране на общинската „Програма за енергийна ефективност“, внедряване
на алтернативни източници на енергия и на възобновяеми енергийни източници;
Реализиране на проект за създаване и изграждане на производствен и логистичен
център за биомаса.
Изграждане на фотоволтаичен парк от 250 КWр в района на бившите погреби и
др.
Пътищата в Община Харманли се нуждаят от значително подобряване на
настилките (от РПМ и за общинските такива).
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7.7. SWOT - анализ инфраструктурно развитие и свързаност
Силни страни
• Достатъчно водни ресурси за питейни и поливни
нужди;
• Добра енергийна свързаност и резерв от енергийни
мощности;
• Разположение, което позволя използване на
слънчева енергия за задоволяване на различни
енергийни нужди;
• Наличие на стратегии за използване на ВЕИ в
общината;
• Много добри транспортни връзки;
• Добри съобщителни връзки;
• Добри комуникационни връзки.

•
•
•
•
•
•
•
•

Възможности
По-добро използване на водните ресурси;
Подобряване на качествата на питейната вода;
Подмяна на водоснабдителната мрежа;
Преработване на отпадъчните води в селата;
Завършване на ПСОВ в Харманли;
Развитие на ВЕИ индустрията;
Подобрявана на пътните настилки;
Увеличаване на броя на транспортните връзки
между селищата на общината.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Слаби страни
Неизползване на водните ресурси за напояване;
Остаряла и повредена водоснабдителна мрежа;
Лоша пътна настилка на пътищата в общината;
Недостатъчен брой транспортни връзки в течение
на денонощието в общината;
Липса на развитие на ВЕИ индустрията;
Липса на средства за инфраструктура в общината;
Липса на координация между общината и
държавните предприятия в инфраструктурните
сектори;
Липса на специалисти за работа в
инфраструктурата на общината;
Неизползване на инфраструктурния потенциал на
общината.
Заплахи
Липса на средства за инфраструктурни проекти в
общината;
Липса на проекти за подобряване на
инфраструктурата.

8. Екологично състояние и рискове от природни бедствия и аварии
8.1. Замърсявания и антропогенни въздействия върху компонентите на околната среда, и
природни бедствия и аварии
8.1.1. Въздух
Върху качеството на атмосферния въздух на територията на Община Харманли
влияние оказват няколко групи източници на емисии. Основните източници на емисии в
приземния атмосферен слой са от секторите промишленост, селско и горско стопанство,
битово отопление и транспорт.
На територията на Община Харманли няма изградена и функционираща
автоматична измервателна станция за контрол на качеството на въздуха, като част от
НСМОС. Контрол върху качеството на въздуха се осъществява, чрез измервания от
мобилната лаборатория на ИАОС. Последните такива измервания са извършени през 2014
г. Измерванията в периода 19 февруари - 3 март 2014 г. показват поредица от малки
превишения на нормите за показател - ФПЧ10, а в периода 25 март - 7 април 2014 г.
показват липса на превишения и задържане на стойностите в рамките на
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средноденонощната норма. Резултатите от измерванията в периода 2 юли - 15 юли 2014 г.
и 23 октомври - 5 ноември 2014 г. показват отново леки превишения на ФПЧ10.
Причината за превишенията регистрирани при по-ниските температури на
въздуха е най-вече изгарянето на твърди горива за битово отопление, което се явява
проблем не само за Община Харманли, но и за по-голямата част от общините в България.
За разлика от картината в повечето други общини обаче, при измерванията в Община
Харманли се наблюдават същите превишения, които са характерни за зимните месеци и
през летните месеци, включително през м. юли, когато ролята на битовото отопление е
изключена. В този случай, причината за превишенията може да се търси в общото
запрашаване на улиците, движението на транспортните средства и локалните промишлени
източници. Независимо от това съгласно Регионалния доклад за състоянието на околната
среда на РИОСВ-Хасково за 2014 г. 31, отношение на източниците на замърсяване на
атмосферния въздух в периода от 2012 г. до 2014 г. е налице значително намаляване на
нивата на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10). В същото време не са
регистрирани превишения на нормите за останалите замърсители, контролирани на
територията на РИОСВ-Хасково, тъй като голяма част от операторите са преминали на
работа с природен газ и са монтирали по-добри пречиствателни съоръжения. Това
обуславя ясна тенденция за подобряването на качеството на атмосферния въздух в
наблюдаваните населени места, включително Община Харманли.
В периода от 2017 г. до 2019 г. е налице понижаване на средногодишната
концентрация на фини прахови частици (под 10 микрона) на територията контролирана от
РИОСВ - Хасково. Превишаване на нормите има в три града, като Харманли не е между
тях.32
В същото време не са регистрирани превишения на нормите за останалите
замърсители, контролирани на територията на РИОСВ-Хасково, тъй като голяма част от
операторите са преминали на работа с природен газ и са монтирали по-добри
пречиствателни съоръжения. Това обуславя ясна тенденция за подобряването на
качеството на атмосферния въздух в наблюдаваните населени места, включително
Община Харманли.

Регионалния доклад за състоянието на околната среда, РИОСВ-Хасково, 2014 г.
https://data.egov.bg/data/resourceView/5328d43d-0e2c-4da9-9c70-91aa4000ce45
32
Регионалния доклад за състоянието на околната среда, РИОСВ-Хасково, 2019 г., с. 16.
https://data.egov.bg/data/resourceView/75ca0a98-21e0-4c26-bcbd-3c34f01d34cd
31
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8.1.2. Води
Общата цел на контролната дейност на РИОСВ - Хасково по отношение на
водите, поставена от Рамковата директива за водите е опазване, подобряване и
възстановяване на всички естествени, изкуствени и силно модифицирани водни тела и
постигане на ,,добро състояние” на повърхностните води. За постигането им през 2019 г.
бяха поставени цели за:
•

Изграждане на канализационни системи на населени места, с приоритет на
канализационни системи, в които са включени производствени обекти, формиращи
емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, или които заустват във водни
тела със състояние по-лошо от добро - извършени са 11 проверки на канализационните
системи;

•

Производствени обекти, с промишлени дейности, включени в Приложение № 4 от
Наредба № 2 от 8.06.2011 г, формиращи биоразградими промишлени отпадъчни води,
с приоритет на обектите, формиращи товар в отпадъчните си води над 4 000 е.ж. –
извършени са 32 проверки (месопреработвателни предприятия, млекопреработвателни
предприятия, винарски изби и др.), дадени са 2 предписания, наложени са 2 текущи и
2 еднократни санкции, съставени са 7 акта, издадени са 10 НП;

•

Други обекти, определени на база на системната оценка на риска, с издадени
разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти (няма
такива на територията на Община Харманли).
Натиск върху повърхностните и подземните води. Оценката за натиска върху

повърхностните и подземните води се прави въз основа на Ръководство № 3 „Анализ на
натиска и въздействията” от Общата стратегия за изпълнение на РДВ (чл. 5). В
Ръководството се прилага концептуалния модел “Движещи сили – Натиск – Състояние –
Въздействие – Отговор” (ДНСВО), основан на причинно-следствените връзки и
взаимодействието между обществото, неговата стопанска дейност и околната среда.
Моделът се базира на разбирането, че хората чрез своята антропогенна дейност
упражняват натиск върху повърхностните и подземните води, като по този начин
въздействат върху състоянието им по отношение на качеството и количеството им.
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Таблица 188. Модел „ДНСВО” - основни определения 33
Понятия в модела
„ДНСВО”
Движещи сили
Натиск
Състояние
Въздействие
Отговор

Определения за понятията в модела „ДНСВО”
Източници на замърсяване (натиск) върху повърхностните и подземните води от
човешка дейност и природни явления, които могат да окажат въздействие върху
повърхностното или подземното водно тяло и да влошат неговото състояние.
Прякото проявление на движещите сили- пътищата и начините за разпространение и
влияние на източници на замърсяване върху повърхностните и подземните води.
Състоянието на повърхностното или подземното водно тяло в резултат на действащите
му движещи сили и преките им проявления.
Негативното влияние/проявление на натиска, предизвикващ замърсяване на
повърхностното или подземното водно тяло.
Планиране на програми от мерки, необходими за запазване или подобряване
състоянието на повърхностното или подземното водно тяло, вкл. и мерки за
допълнително мониториране, проучвания или събиране на необходимата информация
за натиска.

Източник: БД ИБР

Категория и вид натиск. С въздействието си, всеки натиск може да допринесе за
постигане или непостигане на поставените екологични цели за определено повърхностно
или подземно водно тяло. Определянето на значимите видове натиск се прави на база
оценка на данните от мониторинга на водите за съответното водно тяло и доколко се
наблюдава промяна в състоянието в резултат на определено въздействие, което излага
водното тяло на потенциален риск да не постигне добро състояние. В таблицата по-долу
са обобщени взаимовръзките между движеща сила, категория и вид натиск, както и
източника

на

замърсяване/въздействие,

като

е

отчетена

спецификата

между

повърхностните и подземните води.

33

План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (2016-2021 г.). Раздел 2 – Кратък
преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешката дейност върху състоянието на
повърхностните и подземните води, стр. 1
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Таблица 189. Взаимовръзка между движеща сила, категория, вид натиск и източник на замърсяване/въздействие 34
Движеща сила/
Източник на
натиска
Урбанизация/Промишленост/
Селско стопанство

Категория натиск

Вид натиск

Точков източник на
замърсяване
За повърхности води

Урбанизация/
Промишленост/
Селско стопанство

Дифузен източник на
замърсяване
на
повърхностните води

Заустване на непречистени или частично
пречистени битови отпадъчни води от населени
места;
Заустване на частично пречистени промишлени
отпадъчни води;
Заустване на непречистени или недостатъчно
пречистени промишлени отпадъчни води зауствани
в канализационните мрежи и системи;
Заустване на недостатъчно пречистени отпадъчни
води от животновъдни ферми;
Заустване на отпадъчни води от стари общински
сметища, които не отговарят на екологичните
изисквания и нерегламентирани сметища.
Населени места с над 2000 е.ж. без изградена или
частично изградени канализационна мрежа/система;
Площадки на стари общински сметища, които не
отговарят
на
екологичните
изисквания
и
нерегламентирани сметища;
Площадки на стари производствени сметища, които
не отговарят на екологичните изисквания и
нерегламентирани сметища;
Промишлени лагуни;
Земеделие - Площадки за съхранение на торове,
Торене на земеделски площи, Използване на
препарати за растителна защита, Складове за
препарати за растителна защита, вкл. използвана
земеделска площ и обработваема земя във
водосборната площ на повърхностното водно тяло;
Животновъдство – брой и гъстота на отглежданите
животни във водосборната площ на повърхностното

34

Пак там.
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Източник на замърсяване/въздействие
(потенциални проблеми, свързани с управлението
на водите)
Неизградени ГПСОВ на населените
места, които имат изградена канализация;
Нереконструирани и неефективни ГПСОВ на
населените места с над 2000 еквивалент жители;
Нереконструирани и неефективни
промишлени пречиствателни станции, вкл. и от
животновъдни ферми;
Незакрити и/или нерекултивирани общински и
нерегламентирани сметища;
Кумулативно въздействие върху повърхностните води
от битови и/или промишлени емитери.
Неизградена или недоизградена канализационна мрежа
на населените места с над 2000 е.ж.;
Незакрити и/или нерекултивирани общински и
нерегламентирани сметища;
Незакрити и/или нерекултивирани производствени и
нерегламентирани сметища;
Нереконструирани и неефективни промишлени
пречиствателни съоръжения;
Неспазване на добрите земеделски практики, по
отношение на съхранение и използване на торове и
препарати за растителна защита, вкл. отглеждане на
животни;
Мини/Кариери/Находища на нефт и газ;
Неизградени или неефективни пречиствателни
съоръжения за въздух;
Ерозирали речни брегове;
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Урбанизация/
Промишленост
/
Селско стопанство

Точков източник на
замърсяване
на
подземните води

Урбанизация/
Промишленост
/
Селско стопанство

Дифузен източник на
замърсяване
на
подземните води

Урбанизация/
Промишленост
/
Селско стопанство

Хидроморфологичен
натиск
само
за
повърхности
води/Водовземане за
подземните води

водно тяло; Добив на подземни богатства;
Атмосферни отлагания на замърсители;
Водоплощна ерозия;
Преглед на ползването на земята във водосборната
площ на водното тяло
Площадки на стари общински сметища, които не
отговарят
на
екологичните
изисквания
и
нерегламентирани сметища (под 0.25 дка);
Площадки на стари производствени обекти, които
не отговарят на екологичните (под 0.25 дка);
Промишлени лагуни; Земеделие - Площадки за
съхранение на торове, Складове за препарати за
растителна защита, вкл. ББ кубове;
Складове за препарати за растителна защита, вкл. ББ
кубове;
Добив на подземни богатства;
Заустването на битови и промишлени отпадъчни
води.
Населени места с над 2000 е.ж. без изградена или
частично изградени канализационна мрежа/система;
Земеделие – обработваема земя, трайни насаждения,
пасища,
хетерогенни
селскостопански.
Животновъдство – брой и гъстота на отглежданите
животни във водосборната площ на повърхностното
водно тяло;
Преглед на ползването на земята в площ на водното
тяло. Площадки на стари общински сметища, които
не отговарят на екологичните изисквания и
нерегламентирани сметища (над 0.25 дка);
Площадки на стари производствени обекти, които
не отговарят на екологичните над 0.25 дка);
Водоплощна ерозия - много силна податливост и
силна податливост.
Инфраструктурни обекти за: Питейнобитово
водоснабдяване,
Риборазвъждане,
Напояване,
Производство на електрическа енергия Изменения
на речното легло;
Непрекъснатост на реката;
Изменение на оттока;
Транспорт;
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Урбанизирана
територия/Промишлена
територия/Земеделска
територия/Горска
територия/Други видове земеползване.
Незакрити и/или нерекултивирани общински и
нерегламентирани сметища;
Незакрити и/или нерекултивирани производствени и
нерегламентирани сметища;
Нереконструирани и неефективни промишлени
пречиствателни съоръжения;
Неспазване на добрите земеделски практики, по
отношение на съхранение и използване на торове и
препарати за растителна защита, вкл. отглеждане на
животни;
Мини/Кариери/Находища на нефт и газ.
Неизградена или недоизградена канализационна мрежа
на населените места с над 2000 е.ж.;
Неспазване на добрите земеделски практики, по
отношение на обработване на земеделската земя;
Урбанизирана
територия/Промишлена
територия/Земеделска
територия/Горска
територия/Други видове земеползване.

Изграждане или Ползване на язовири за питейнобитово водоснабдяване, отглеждане на аквакултури и
свързаните с тях дейности, напояване или производство
на електрическа енергия;
Диги;
Бентове;
Корекции;
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Защита от вредното въздействие на водите;
Водовземане от повърхностни и подземни води.

Климатични
изменения

Натиск
Климатични
изменения

от

Засушаване;
Поройни валежи;
Повишаване на средната температура.
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Баластриери;
Подпорни стени;
Използване на повърхностните води за корабоплаване,
вкл. изграждане на пристанищна инфраструктура и
поддържане на плавателните пътища;
Район със значителен потенциален риск от наводнения
(РЗПРН);
Водовземане и заустване в повърхностни води;
Водовземане от подземни води за различни цели.
Намаляване на оттока/нивото;
Наводнения;
Промяна на температурния режим
Източник: БД ИБР
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Потенциални въздействия на видовете натиск. Видовете потенциални
въздействия върху повърхностните и подземните води са обвързани с индикатори, които
са мониторираните показатели за качество съответно за повърхностни и подземни води.
Въздействието ни дава информация за негативните ефекти върху водните тела от натиска,
на който са подложени.
8.1.2.1. Повърхностни води
Река Марица е приемник на изпусканите непречистени битови отпадъчни води
от голям брой населени места по нейното течението, включително и гр. Харманли. В нея
се заустват и производствените отпадъчни води на редица предприятия, което се е
отразило на екологичното ѝ състояние. Върху р. Харманлийска оказват влияние
отпадъчните води от канализационната система на редица градове, включително и гр.
Харманли. Един от определените критични участъци за р. Марица е този за р.
Харманлийска (Олу-дере) след гр. Харманли, поради факта, че гр. Харманли няма ПСОВ.
Реката е като сборен колектор на непречистените битово-фекални и промишлени води от
града, което определя относително постоянния ѝ дебит. Р. Харманлийска по цялото си
течение до вливане в р. Марица няма необходимия капацитет за самопречистване и
респективно се явява значим замърсител на р. Марица по долното ѝ течение.
В ПУРБ на ИБР за 2016-2021 г., приет с Решение № 1106/29.12.2016 г. на МС са
подготвени конкретни програми от мерки, чрез реализацията на които трябва да се
постигне добро състояние на водите. Избрани са представителни мониторингови пунктове
за съответните речни басейни и типовете водни тела. Във връзка с определяне на
екологичното и химично състояние на повърхностните водни тела, в тези пунктове се
извършва мониторинг на биологични и физико-химични елементи, като еднократно в
периода на ПУРБ е предвидено да се извърши и мониторинг на хидроморфологични
елементи за качество.
Таблица 191. Екологичен статус/потенциал
на повърхностните ВТ в басейна на р. Марица 35
Код

Водно тяло

Тип

BG3MA100R001

Река Марица, от р. Сазлийка до граница

TR20

BG3MA100R011

Река Харманлийска и притоци до устие

TR27

35

СМВТ

Общо

ХМ

Б

ФХ

да

2

3

2

2

да

1

3

3
1
БД ИБР

План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (2016-2021 г.). Приложение №
М4 -10 Екологичен статус/потенциал на повърхностните ВТ в басейна на р. Марица.
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Забележка: ХМ – Химични показатели; Б – Биологички показатели; ФХ – Физико-химични показатели.
Риск (много лошо)
Умерено
Лошо

Екологичния статус на повърхностните водни тела в района на р. Марица – от р.
Сазлийка до граница и р. Харманлийска и притоци да устието, показва, че общото им
състояние и по отделните критерии като цяло не е добро и че се намират в риск. Това в
най-голяма степен важи за р. Харманлийска. Същото се дължи на различни видове
замърсявания на повърхностните води.
Пунктове за оперативен мониторинг се поставят в онези водни тела, които са в
лошо състояние и съществува риск да не постигнат добро състояние. На територията,
контролирана от РИОСВ- Хасково през 2019 г. са определени 19 пункта за оперативен
мониторинг - 18 на реки и 1 на язовир. Сред тези пунктове попадат и два, който се намира
на територията на Община Харманли – р. Марица след гр. Харманли и р. Харманлийска устие гр. Харманли. В района на Община Харманли повърхностните води са в
сравнително добро състояние, според мониторинга на РИОСВ – Хасково.
На територията, контролирана от РИОСВ - Хасково все още не е изградена
ГПСОВ за гр. Харманли. Изградени и въведени в експлоатация са и малки ПСОВ на: с.
Бисер, общ. Харманли, която не е въведена в експлоатация, за което е съставен АУАН на
Община Харманли за ПСОВ.
За голяма част от съоръженията на територията на РИОСВ – Хасково, през
годините са констатирани периоди, в които те не работят ефективно, за което са налагани
санкции по чл. 69 ЗООС или са съставяни актове. През 2018 г. резултатите от изпитванията
на взетите водни проби са показали спазване на нормите от Маслодобивно предприятие
на "Голд ойл" ООД, гр. Харманли. Проверените през 2019 г. предприятия, заустващи в
повърхностни води, от дейността на които се формират биоразградими промишлени
отпадъчни води в региона на РИОСВ - Хасково са 26, сред които и „Тера Тангра“ ООД,
гр. Харманли.
Всички стопански субекти на територията на РИОСВ - Хасково са с изградени
пречиствателни съоръжения с изключение на ВИ „Малката звезда“ ООД, гр. Харманли и
винарска изба в землището на с. Коларово, общ. Харманли, заради което им са съставени
актове по Закона за водите. Голяма част от тези съоръжения обаче не работят ефективно.
8.1.2.2. Състояние и качество на питейните води
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Показателите за качество на водата се регламентират в Наредба № 12 от 2002 г.
за оценка на качеството на повърхностните води за питейно-битови цели. Във „ВиК ЕООД
Хасково“ е установена система за наблюдение качеството на водата в обособената
територия. Системата за държавен контрол върху качеството на водите включва РИОСВХасково и РЗИ-Хасково. Допълнителен оперативен контрол се осъществява от МРРБ като
принципал на регионалното водоснабдително дружество.
Оценката на състоянието на повърхностните питейни водни тела се извършва в
зависимост от категорията на водоизточниците в тях. Категорията на водоизточниците се
определя на базата на резултатите от извършвания мониторинг и нормите в Приложение
1 на Наредба № 12 от 2002 г. за оценка на качеството на повърхностните води за питейнобитови цели. Съгласно тази наредба, водоизточниците се класифицират в три категории в
зависимост от качеството на водите – А1, А2, А3, като А1 е за най-доброто качество.
Извършва се Мониторинг на качеството на питейните води във всички населени
места (вземане на проби и лабораторен анализ): на сурова вода от водоизточниците за
питейно-битово водоснабдяване, при “крайния консуматор“, на вода на различни етапи на
пречистването, на доставянето ѝ към “крайния консуматор”, вода от самостоятелно
водоснабдени обекти, вода от “обществени местни водоизточници”. Задължението на РЗИ
е да извършват минимум 50% от пълния обем изследвания, които трябва да се извършват
от водоснабдителните дружества. РЗИ извършва контрол на санитарно-хигиенното
състояние на обектите и съоръженията за централно питейно-битово водоснабдяване:
водоизточници, водовземни съоръжения, санитарно-охранителни зони (СОЗ), ПСПВ,
инсталации за обеззаразяване - хлораторни и други станции за дезинфекция на водата,
резервоари, самостоятелно водоснабдени обекти, “обществени местни водоизточници” и
др., на зоните за къпане и др.
На територията на Община Харманли се провежда постоянен мониторинг в
отделните пунктове по утвърден график, който се актуализира всяка година и периодичен
мониторинг. Регистрирани са отклонения от изискванията на Наредба № 9 /16.03.2001 г.
Констатирани са отклонения в Община Харманли - завишен манган и в единични проби
завишение на калций, нитрати, сулфати. Завишено желязо за с. Бисер и фосфати, амониев
йон, манган и флуориди в ПС Българин. Всички изследвани показатели, с изключение на
показаните отклонения са в рамките на допустимите норми.
Качеството на питейните води и здравно хигиенни аспекти. Не са регистрирани
инфекциозни или други заболявания, дължащи се на питейната вода. Регистрираните
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отклонения е необходимо в най-кратък възможен срок да бъдат отстранени, като се
предвидят съответните ефективни мерки. В пробите с регистрирани отклонения от
изискванията за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, част от
проблемите се дължат на аварийни повреди на пречиствателните/дезинфектиращите
съоръжения. По данни на оператора тези съоръжения са с ниска степен на надеждност и е
необходимо заменянето им със съвременни апаратури за дезинфекция. Идентифицирани
са водоизточниците с нитрати над допустимото количество. В много от случаите,
замърсяването се дължи на замърсяване на водите от нерегламентирано торене на
селскостопанските земи, нерегламентирано струпване на торови маси, на отпадъци и др.
При спазване на условията на добрата земеделска практика, строг контрол и управление
на териториите, замърсяването на подземните води в последните години намалява.
Несъответствия по микробиологичните показатели. Проблемът има водещо
здравно значение (препоръка на Световната здравна организация - до 5% нестандартност
годишно по здравно значимите микробиологични показатели) и създава най-пряк риск за
здравето на консуматора (очаква се при аварийни ситуации, недостатъчно ефективно
обеззаразяване и др.). Основни причини са: липса на пречистване; амортизирани,
неефективни или съществуващи съоръжения за пречистване, които не са достатъчно
ефективни; недобро обеззаразяване; чести аварии на амортизираните водоснабдителните
мрежи; отложения в старите и амортизирани водопроводни мрежи, включително
сградните водоснабдителни инсталации. Други причини, които влияят неблагоприятно
върху микробиологичните качества на питейната вода са: неподходяща технологична
схема на водоснабдяването, в т.ч. неправилно разположение на съоръженията за
дезинфекция или недостатъчен брой на същите; и субективни грешки поради слаба
квалификация или недобросъвестно изпълнение на служебните задължения на служители
на ВиК операторите.
За преодоляване на тези слабости е необходимо: да се изградят модерни и
ефективни съоръжения за пречистване и дезинфекция на водата; подмяна на остарелите и
амортизирани

водопроводни

системи;

повишена

взискателност

и

подобряване

квалификацията на отговорните служители; и засилен контрол от страна на контролните
органи. Необходимо е да се започне реконструкцията и обновяването на водопроводните
мрежи на населените места (от значение е и за подобряване органолептичните качества на
водата). Необходимо е изграждане или рехабилитация на пречиствателни съоръжения за
обеззаразяване, където е необходимо чрез осъвременяване на методите на обеззаразяване,
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подобряване схемите на водоснабдяване и изграждане на нови хлораторни станции при
необходимост, добро поддържане на водоснабдителните съоръжения и мрежи,
повишаване отговорността и квалификация на персонала на дружествата, пряко
ангажиран с тази дейност. Първостепенно е значението на тези показатели за
безопасността на водата и прекия здравен риск, който се създава.
Отклонения по показателя “нитрати“. Проблемът има здравна значимост.
Наднорменото съдържание на нитратите във водата може да причини развитието на
заболяването “водно-нитратна метхемоглобинемия” при кърмачета и малки деца. В
райони дефицитни на йод може да доведе до нарастване на честотата на ендемичната гуша
при подрастващите. Тъй като проблемът датира отдавна (не само в България, но и в редица
други страни в Европа и света), жителите от съответните населени места би следвало да
са запознати с проблема и с необходимостта да ползват преди всичко при малките деца
вода от други сигурни източници, например бутилирани води. Проблемът продължава да
има широко разпространение в области с развито земеделие и животновъдство.
Отклонения по показателя „нитрити“. Завишени стойности по отношение на
нитритите са регистрирани във водоснабдителни системи Българин. Те съответно
включват населените места - Българин, Богомил, Доситеево, Коларово, Овчарово,
Рогозиново, Шишманово. Нитритите са много по-токсични от нитратите. Нитритите се
свързват с хемоглобина в кръвта, в резултат на което се образува съединение, наречено
метхемоглобин. Метхемоглобинът е неспособен да пренася кислорода до органите и
тъканите, вследствие на което се развива състояние, известно като метхемоглобинемия,
характеризираща се с посиняване на кожата и лигавиците (цианоза). При ниска
киселинност на стомашния сок нитритите могат да се превърнат в нитрозамини, които
имат канцерогенно действие. Най-често замърсяването с нитрати се среща във водите на
плитки подземни водоизточници (извори, кладенци, дренажи, сондажи), разположени в
местности с обработваеми земеделски земи или в близост до населени места и черпещи
вода от незащитени водоносни хоризонти.
Основна причина за замърсяване на водите с нитрити са резултат от
неправилното използване на азотни минерални торове в разрез с добрите земеделски
практики, неспазване на изискванията по отношение събирането, съхраняването и
обезвреждането на торовия отпадък в животновъдството. Проблемът е трудно решим, тъй
като нитритите са трайно присъстващо неорганично съединение във водата (крайна фаза

363

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

на разграждане на органичната материя) и няма разработени достъпни и масово
приложими в практиката методи за отстраняването им от водата.
Необходими са мерки за намаляване на „нитритите“. Това може да стане чрез
подобряване схемите на водоснабдяване и трайно изключване на някои водоизточници с
високо съдържание на нитрити. Решаване на проблема е свързан с изграждане на нови
водоизточници или смесване на водите от проблемните водоизточници с води с добро
качество, с цел разреждане на нитритите до допустимата стойност.
Отклонения по показателя “манган“. Проблемът няма пряка здравна значимост,
дори и при превишаване на нормата до определена степен, но е много важен за
консуматора, тъй като този показател променя силно органолептиката на водата, като в
някои случаи отклоненията я правят дори проблемна за ползване за някои битови нужди
в домакинствата. Основната причина за наличието на манган в питейната вода е липсата
на съвременни ефективни пречиствателни и обезманганителни станции (безусловно
необходими за водите от подземни водоизточници с високо естествено съдържание на
манган), както и амортизираните и остарели водопроводи. В гр. Харманли е изградена
обезманганителна пречиствателна станция, но същата не е пусната в експлоатация, т.к.
поддръжката ѝ е много скъпа. За намаляване на количествата манган е необходимо
изграждане на пречиствателни съоръжения и подмяната на водопроводните мрежи в
населените места, където с години се подава вода с високо съдържание на манган.
Отклонения по органолептични показатели (цвят, мирис, вкус, мътност). В
последните години не са регистрирани отклонения по този показател. Независимо от
изложените като цяло положителни констатации за състоянието на питейните води,
съществуват възможности за получаване на завишена мътност във водите от някои
водоизточници на питейната вода, които се отстраняват в пречиствателните съоръжения.
Проблемът има широко разпространение, но най-често отклоненията са характерни за
водоснабдителните системи, подаващи вода от повърхностни водоизточници, за които
няма изградени пречиствателни съоръжения, наличието на стари и амортизирани
водоснабдителни системи, особено такива изградени от азбестоциментови водопроводи.
Необходимо е да се реализират мерки за свеждане до минимум на отклоненията от
границите на допустимите норми на всички показатели на питейни води, чрез изграждане
на пречиствателни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и/или реконструкция
на съществуващите. Реконструкцията и обновяването на водопроводните мрежи на
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населените места, също е от значение за подобряване органолептичните качества на
водата.
Други фактори, влияещи неблагоприятно върху качеството на питейните води
са режими на водоснабдяването и аварийни ситуации. Те водят до създаването на
различни проблеми с качеството на водата и се повишава риска от възникване на здравни
проблеми. Водопроводните системи на населените места, в по-голямата си част са
изградени от азбестоциментови тръби (азбестоцимент), въведени са в експлоатация преди
70-те години на миналия век и се намират в лошо техническо състояние. Тези фактори
водят не само до големи загуби на вода, но създават и редица проблеми с качеството на
питейната вода, поради възможността за нейното вторично замърсяване, особено при
чести аварии на водопроводната мрежа, но влияят и върху здравето на потребителите.
При проведените досега епидемиологични проучвания не е установена и
доказана връзка между инфекциозните заболявания и качествата на подаваната вода за
питейно-битови нужди в населените места, водоснабдявани от „ВиК“ ЕООД Хасково.
Поддържането на СОЗ, актуализацията им и спазването на режима на забрани и
ограничения на извършването на определени дейности в тях, също имат важно значение
за опазване качеството на питейните води. Приоритет в дейността на ВиК оператора и РЗИ
е осигуряването на мониторинг на водата в пълен обем, съгласно европейското и
национално законодателство. Към момента пълен мониторинг на водата в обособената
територия не се прави поради недостатъчният капацитет на лабораториите. Не се
изследва и съдържанието на някои видове пестициди, органичен въглерод, тритий, радий
226, естествен уран, обща бета активност и др. Обема и честотата на мониторинга не
отговаря на европейските изисквания и няма пълни данни за обособената територия и за
страната.
Необходимо е приемането на законодателни, финансови и други мерки за
подобряване на качеството на питейните води:
•

Законодателни мерки - решаване на въпросите със собствеността и стопанисването на
водоснабдителните мрежи и съоръжения;

•

Финансови мерки - осигуряване на средства за реконструкция и модернизация на
водоснабдителните мрежи и съоръжения. ВиК дружеството и общината е необходимо
активно да търсят източници за финансиране за получаване на средства по фондовете
на ЕС;
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•

Изграждане на нови съоръжения за пречистване и обеззаразяване на водите;

•

Търсене и разкриване на нови качествени водоизточници;

•

Осигуряване на строг контрол и ефективно управление на водите в обособената
територия на ВиК ЕООД Хасково;

•

Актуализиране на санитарно-охранителните зони около водоизточниците. Засилен
контрол върху спазването на забраните и ограниченията в тях;

•

Осигуряване на мониторинг на водата в пълен обем. Подобряване оборудването на
лабораториите на РЗИ, за да се изследват и показателите, свързани с евентуално
специфично замърсяване на водата;

•

засилване контрола върху спазване правилата на добрата земеделска практика и други
мерки с цел недопускане замърсяването на водите с нитрати от земеделски дейности;

•

реализиране на програми за обучение на фермерите за внедряване на добри земеделски
практики и ограничаване за замърсявания с нитрати и пестициди.
8.1.2.3. Замърсявания с отпадъчни води от промишлен сектор
В промишлената зона на гр. Харманли няма изградена канализация. Отпадъчните

води от промишлената зона са заустени в р. Харманлийска и оттам навлизат по долното
течение на р. Марица. Общинската администрация няма подготвен проект за
пречиствателна станция на отпадните води в промишлената зона. Производствените
единици също не са направили нищо в тази насока. Изключение правят отделни канали от
площадковите канализации на предприятията, заустени в Малочково дере и в река
Харманлийска. Проект за локална пречиствателна станция, строителството на което е в
заключителна фаза, има само маслодобивна фабрика „Голд ойл” ООД.
При извършваните проверки от РИОСВ-Хасково са установени производствена
дейност без действащи пречиствателни съоръжения, неспазване на нормите в
разрешителните за заустване и др. от ВИ „Телиш” с. Коларово , ВИ „Малката звезда” ООД,
гр. Харманли - на разклона за с. Коларово и „Шато Коларово“ ООД с. Коларово. Също
така, е констатирано неподдържане на пречиствателните съоръжения в техническа и
експлоатационна изправност от Цех за матиране и ситопечат на бутилки в с. Българин. За
констатираните нарушения са съставени актове и издадени наказателни постановления.
Във все по-голям проблем се превръщат казаните за ракия, които формират малки
водни количества, но с много високи концентрации на замърсяващи вещества (ХПК до
десетки хиляди мг/дм3). Издаването на разрешителни за заустване на отпадните им води
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не подобрява качеството им. Монтирането на нови, ефективни пречиствателни
съоръжения е трудно постижимо поради характера на водите и финансови причини.
8.1.2.4. Дифузни източници на замърсяване
Източници на дифузно замърсяване на повърхностните води са населените места
без ПСОВ и без канализация, промишлени зони без канализация, депата за битови,
строителни и промишлени отпадъци, включително земеползването. При дифузно
внесените вещества, от значение са биогенните вещества, пестицидите и тежките метали.
Проблемите произтичащи от дифузното натоварване на повърхностните води с азот се
влияе основно от притока на подземни води (разтворените вещества), а с фосфор се
предизвиква основно от ерозията (внесените количества твърди частици).
Други замърсявания, които имат значение са стари замърсявания и/или опасни
замърсявания на почвата, (включително от депа, аварии), при изоставени миннотехнически съоръжения или значително сухо или мокро отлагане от атмосферата.
Дифузен натиск съществува, ако структурата на земеползването отговаря на
някое от следните условия: дял от обработваеми земи по-голям от 40%; дял на коренови
култури, включително царевица по-голям от 20%; дял на особени култури (грозде,
плодове, зеленчуци, слънчоглед, тютюн, ориз и др.) по-голям от 5% от орната земя; дял на
урбанизирани територии по-голям от 15%.
8.1.2.5. Подпочвени води
8.1.2.5.1. Химично състояние на подземните води
В Националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните
води през 2019 г. включва 33 хидрогеоложки пункта, от които 3 са на територията на
Община Харманли:
•

BG3G0000aQhMP054 - Кладенец, гр. Харманли, общ. Харманли;

•

BG3G00000PTMP197 - Сондаж, с. Коларово, общ. Харманли;

•

BG3G00000PTMP198 - Извор “Приказките, гр. Харманли, общ. Харманли.
Подземните води се оценяват въз основа на информация, която ИАОС изпраща

на БД ИБР. Пробите са анализирани в ИАОС - Регионална лаборатория – Хасково,
Лаборатория - Централен офис София, Регионална Лаборатория - Пловдив и Регионална
Лаборатория - Стара Загора. За всеки отделен мониторингов пункт има определена схема
за пробонабиране и анализиране.
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Резултатите се сравняват със стандарт за качество съгласно Приложение № 1 към
чл. 10, ал. 2, т. 1 на Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на
подземните води.
2013 г.

2019 г.

Източник: РИОСВ, Хасково
Карта 18 и 19. Мониторинг на химично състояние на подземни води
на територията на РИОСВ Хасково – 2013 36 и 2019 37 год.

Общата оценка определя „лошо” химично състояние на ПВТ с код
BG3G00000NQ054 (Кладенец, гр. Харманли) на територията на БД ИБР за 2019 г. на
територията на Община Харманли. Същото се отнася и за химическото състояние на
BG3MA100R011 р. Харманлийска и притоци до устие, част от водните тела в басейна на
р. Марица, които са включени в ПУРБ в Източнобеломорски район. 38
8.1.2.5.2. Питейно-битово водоснабдяване
Мониторингът на ПВТ през 2019 г., показва, че няма засегнати части от
подводните тела, в които са разположени водовземни съоръжения за питейно-битово
водоснабдяване.
8.1.2.5.3. Мониторинг на подземни води на Регионално депо за отпадъци
На територията на Община Харманли функционира Регионално депо за неопасни
отпадъци за общините Харманли, Маджарово, Любимец, Тополовград, Симеоновград и
Свиленград. Мониторингът на подземни води на Регионално депо за осъществява от БД

Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2013 г. РИОСВ Хасково, с. 39.
https://haskovo.riosv.com/files/DOKLADI%20OS/2014/GOD.DOKLAD%20RIOSV%20HS.2013.pdf
37
Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2019 г. РИОСВ Хасково, с. 35.
https://haskovo.riosv.com/files/DOKLADI%20OS/2019/DOKLAD%20RIOSV%20Hs%202019.pdf
38
План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район, Том 4, Марица, Приложения Раздел
4 - Приложение № М4-9 Химично състояние на повърхностните водни тела в басейна на р. Марица
36
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ИБР – Пловдив. На територията на Община Харманли не са констатирани проблеми с
подпочвени води, замърсени от Регионалното депо. Съществува потенциална опасност за
замърсяване на подпочвени води от стари сметища, но липсват данни за такъв
мониторинг.
В периода 23-27.08.2018 г. е извършена проверка от РИОСВ-Хасково и изготвен
Доклад, относно текущ контрол на обект Регионално депо за неопасни отпадъци Община
Харманли, за спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на
околната среда и за спазване изискванията на условията, и сроковете в Комплексно
разрешително № 285-Н2-И0-А0/2018 г. Според доклада Условията за емисии на
отпадъчни води се изпълняват. Разрешените пречиствателни съоръжения (два бр.
каломаслоуловители) са налице и се експлоатират.
8.1.3. Почви
Годишните доклади за състояние на околната среда на РИОСВ – Хасково, не
отчитат ерозия, вкисляване, засоляване, запечатване или уплътняване на почвите почвите,
нито намаляване на почвеното органично вещество.
8.1.3.1. Замърсяване на почвите
Замърсяване на почвите е процес на натрупване на вредни вещества в почвите от
естествен и/или антропогенен източник, чиито свойства и концентрации причиняват
нарушаване на техните функции, независимо дали се превишават действащите в страната
норми. Основен източник на замърсяване на земите в урбанизираните територии е
транспортът. Известно е още замърсяването на почвите от неправилната употреба на
минерални торове. Липсата на естествен механизъм за превръщането на нитрати в
безвредни съединения прави проблема особено опасен. Постъпващите в организмите
свободни нитрати се превръщат в нитрити. Нитритите могат да се свържат с хемоглобина
в кръвта и оказват вредно влияние. Други големи замърсители на почвата са пестицидите.
Те са химически средства за защита от вредители: насекоми, гризачи, паразитни гъби и
плевелни растения. Употребата им води до рязко увеличаване на добивите от
обработените с тях култури, поради бързото унищожаване на вредители. Пестицидите
трудно се разграждат по биологичен път и концентрацията им се увеличава многократно
по дължината на хранителните вериги. Ако количеството на пестицида е било безвредно
при първоначалното му прилагане, то след време при навлизане в последното звено на
хранителната верига, то може да се окаже смъртоносно. Пестицидите се натрупват в
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човешкото тяло, причинявайки тежки увреждания в различни органи. В почвата може да
попаднат тежки метали (мед, олово, хром, манган и др.) в резултат от напояване със
замърсени промишлени води или от промишлено замърсен въздух. Тежките метали са
особено опасни, защото са устойчиви. Те причиняват болести, които засягат почти всички
човешки органи.
Мониторингът на почвите, организацията на контролната дейност в пунктовете
за наблюдение и контрол се осъществява от НАСЕМ, в система ,,Земи и почви''.
Пунктовите, от които се извършва пробонабиране на почвени проби са определени от
ИАОС, гр. София. Те са разположени на цялата територия на РИОСВ-Хасково и са в
зависимост от източниците на замърсяване. На територията на Община Харманли се
извършва наблюдение и контрол относно замърсяване на почвите с тежки метали.
Пробонабирането се извършва в следните пунктове:
Таблица 192. Пунктове за пробонабиране за
замърсяване на почвите с тежки метали и металоиди в Община Харманли
Пунктове
8.
9.
13.
14.

№ на пункта
287
288
307
308

Географски
координати
25 47.344
25 49.476
25 58.444
26 0.599

Населено
място, землище
41 48.923
41 57.230
41 47.326
41 55.625

Община
с. Славяново
с. Поляново
с. Черна могила
с. Рогозиново
РИОСВ – Хасково

Пунктовете са определяни, като са съобразени с типа на почвите, начина на
трайно ползуване и културите, с които са засети.
Пробите се анализират от Регионална лаборатория - Хасково към ИАОС.
Резултатите от мониторинга на почвите на изследваните пунктове отговарят на
изискванията на Наредба № 3 и регламентираните в нея допустими норми за съдържание
на изследваните показатели в почвите.
Последно проби от пунктове на територията на общината са взимани през 2017 г.
Според годишните доклади за състоянието на околната среда на РИОСВ –
Хасково, през последните години на територията на Община Харманли не се наблюдава
замърсяване на почвите с продукти за растителна защита и съхраняване на пестициди.
През изтичащия програмен период на територията на Община Харманли не се
наблюдава замърсяване на почвите с устойчиви органични замърсители, включително
нефтени продукти.
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На територията на Община Харманли няма данни за нерегламентирани сметища
със строителни и битови отпадъци, които замърсяват и увреждат почвите на региона,
поради въведената от 2003 г организираната система на сметосъбиране и сметоизвозване
на всички населени места в Община Харманли. При евентуално откриване на
новосъздадени сметища, общинска администрация Харманли предприема незабавни
действия по почистването им и извозването до регионалното депо, с цел предотвратяване
на почвите от замърсявания.
За изтеклия програмен период не са установени нерегламентирани сметища за
тези групи отпадъци на територията на Община Харманли, по данни от Регионалните
доклади за състоянието на околната среда на РИОСВ-Хасково.
8.1.4. Нарушени ландшафти, земи и терени
Опазване и екологосъобразно използване на почвите и земните недра се
контролират от РИОСВ-Хасково. На територията на област Хасково има над 160 обекта
кариери и подземни рудници, с площ от 1700 ha. На територията на Община Харманли в
землищата на селата Изворово и Черепово се осъществява добив на подземни богатства,
предоставен чрез концесия на фирма „Сакар - Гранит” АД - кариера за добив на
александровски гранити. Различни са факторите, които могат до повлияят върху
състоянието на ландшафта. Към тях се включват, както такива с антропогенен произход
така и природно-обусловени явления с негативно действие върху абиотичната и
биотичната среда. Към основните антропогенни увреждания в района на Община
Харманли, могат да се добавят кариерите в землищата на селата Изворово и Черепово.
8.1.5. Управление на битовите отпадъци и сметищата
Община Харманли има разработена „Програма за управление на отпадъците за
периода 2016 -2020 г.“, която е разработена през м. май 2016 г. в съответствие с
изискванията на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и чл. 57 от Закона за
опазване на околната среда (ЗООС) и е неразделна част от Програмата за опазване на
околната среда.
Съобразно изискванията на чл. 52, ал. 4 ЗУО общинската програма се разработва
в съответствие със структурата, целите и предвижданията на „Националния план за
управление на отпадъците.”, в който основната цел в управлението на отпадъците е:
Общество и бизнес, които не депонират отпадъци. Стратегическите цели са:
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•

Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез предотвратяване
образуването им и насърчаване на повторното им използване;

•

Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез
създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото
количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната
среда;

•

Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда;

•

Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на
управление на отпадъците.
Фиг 4. Йерархия на управлението на отпадъци в Община Харманли.

Източник: Програма за управление на отпадъците на Община Харманли, за периода 2016 – 2020 г.

1. Количеството на отчетените битови отпадъци през периода 2010-2015 г. показва
тенденция за намаляване от 410 kg/жител до 380 kg/жител.
2. На територията на общината се образуват отпадъци, типични за производствените
предприятия

в

общината:

органични

отпадъци

от

хранително

вкусовата

промишленост, текстилната промишленост, дърводобива и дървопреработването.
Няма големи генератори на производствени отпадъци. Неопасните отпадъци,
образувани от производствените предприятия се смесват с битовите отпадъци и се
депонират на регионалното депо - „Регионално депо за неопасни отпадъци за
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общините

Харманли,

Маджарово,

Любимец,

Тополовград,

Симеоновград

и

Свиленград” (Комплексно разрешително № 285-Н1/2011 г.; № 285-Н2/2018 г. за
експлоатация). Депото е изградено в ПИ имоти №77181.8.176, №77181.8.174 и
77181.8.182, землище гр. Харманли. Оператор на депото е Община Харманли.
На територията на Община Харманли и в съседните общини от региона има
пунктове за изкупуване на метални и хартиени отпадъци, но общината не получава данни
за количествата, което затруднява изпълнението на целите за рециклиране на битови
отпадъци.
Основното количество строителни отпадъци се генерира от дейността на
дружества, извършващи строителна и ремонтна дейност. Издават се разрешения и е
определено място за извозване и депониране на строителни отпадъци в местността
„Белите пътеки” до гр. Харманли, но количествата не се отчитат и не може да се направи
извод за тенденции на образуване на този отпадък.
Количествата

на

образуваните

опасни

отпадъци

по

групи,

съгласно

класификацията на отпадъците, се водят на отчет в РИОСВ, но общината не получава
данни. Най-голям дял в общото количество на опасните отпадъци имат отработени
моторни и смазочни масла и нефтопродукти, негодни за употреба батерии и акумулатори
(НУБА), както и излезли от употреба флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи
живак. Дейностите по третиране на опасните отпадъци, образувани от дейността на
предприятията, се извършват в съответствие с разрешителните им документи за дейности
с отпадъци без да се ползва общинска инфраструктура.
В с. Българин се намира склад за съхранение на пестициди и други препарати за
растителна защита с изтекъл срок на годност. Общото количество на пестицидите е 32 t.
Динамиката в образуването на отпадъци в Община Харманли през периода 2013
– 2019 г. е дадена в таблицата по-долу.
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Таблица 193. Динамика на сметосъбирането
в Община Харманли за периода 2013 – 2019 г. (t) 39
Източник: Общинска администрация Харманли, 2020 г.

През 2013 г. сметта е
измерена в кубически метри –
10 101 m3, населението на
общината е 24 201 души, а
сметта на жител е 380 kg.

Населено място

БО

Харманли
Селата общо
Всичко

4685
6418
11103

Всичко за общината
Ръст,%

10101
109.9

БрО
2019 г.
304
0
304
2013 г.
0

ПО

СО

Общо

299
0
299

386
0
386

5674
6418
12092

0

0

10101
119.7

Изчисленото количество отпадъци е: 24 201 х 0.38 = 9 196 t. Поради малката разлика за
2013 г. се приема стойността от 10 101 t, с която е изчислена динамиката на количествата
на сметта в Община Харманли.
Битовите отпадъци през периода са увеличени с 9.9%, а общото количество на
отпадъците е увеличено с 19.7%, което се дължи на по-големите количества
биоразградими отпадъци, промишлени отпадъци и строителни отпадъци.
Няма данни дали БрО се преработват в компости, как се използват ПО и СО.
8.1.5.1. Организирано сметосъбиране и сметоизвозване в Община Харманли
Чрез Общинско предприятие „Чистота” се извършват дейностите по събиране и
транспортиране на отпадъците от домакинствата, административните сгради и
търговските предприятия и обекти. Обхванати са всички населени места. Общият обем на
поставените съдове е 855 650 l, което се равнява на 32.48 l на жител за 2015 г. По такъв
начин в 1 m3 се събират средно по 14.1 t на година за 2019 г. На ден това количество е 38.7
kg/ден.
В Община Харманли е изградена система за разделно събиране на отпадъци и са
поставени 45 комплекта цветни контейнери за разделно събиране. Частично е
организирано разделно събиране на биоотпадъци от домакинствата, като гражданите
събират растителните отпадъци в чували, които се поставят до съдовете за битови
отпадъци. Разделно се събират и зелените отпадъци от поддържането на зелената система
на града.

БО – битови отпадъци, БрО – биоразградими отпадъци, ПО – промишлени отпадъци и СО – строителни
отпадъци. Други отпадъци не се отчитат в сметосъбирането на общината.
39
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Като цяло в общината не е организирана система за събиране на излязло от
употреба електрическо и електронно оборудване, отработени масла, ИУМПС, излезли от
употреба гуми и негодни за употреба батерии и акумулатори.
Изградени са два броя мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци от
бита в.т.ч опасни отпадъци от метал, стъкло, хартия, пластмаса, излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване, опасни отпадъци от бита, акумулатори,
луминисцентни лампи, текстилни отпадъци и др., с цел намаляване на депонираните
отпадъци, увеличаване на капцитета и експлоатацията на депото, отделяне на
рециклируемите компоненти и намаляване на разходите и дължимите отчисления за
депониране на Община Харманли, в съответствие с екологичното законодателство (чл. 19,
ал. 3, т. 11 ЗУО).
На 12.04.2018 г. между Община Харманли и МОСВ е подписан договор №
BG16M1OP002-2.005-0005-C01 за безвъзмездна финансова помощ за проект „Изграждане
на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени
отпадъци на Община Харманли“. Проектът е финансиран от ОП „Околна среда 2014-2020
г.", в рамките на Процедура № BG16M10P002-2.005 „Проектиране и изграждане на
компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци" и
е със срок на изпълнение 24 месеца. Проектът е на стойност 3 246 963.78, от които 2 074
395.05 лв. от ЕФРР, 366 069.71 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на
Република България, 274 179.02 лв. собствен принос на Бенефициента, 532 320 лв. ДДС
недопустими разходи. С този договор е завършено „Регионално депо за неопасни
отпадъци за общините Харманли, Маджарово, Любимец, Тополовград, Симеоновград,
Стамболово и Свиленград”, включващо клетка 1 и клетка 2. С Решение на ИД на ИАОС е
издадено Комплексно разрешително (КР) № 285-Н2-И0-А0/2018 г.
Съгласно условие 4 на КР, максималния капацитет на РДНО е: клетка 1 има
депонирани 286 631.582 t отпадък, вкл. и депонирания отпадък от 2019 г. След издаване
на новото Комплексно разрешително № 285-H2/2018 г., капацитетът на клетка 1 е
променен на 292 759.28 t, а капацитетът на клетка 2 остава непроменен - 157 102 t. Общия
капацитет на депото се променя на 449 861.28 t. Денонощният капацитет на депото от 200
t/24 часа остава същия.
Дейностите, касаещи управлението на РДНО Харманли, са възложени на
Общинско дружество „Екоресурс – Харманли” ЕООД, създадено с Решение №
650/17.02.2015 г. на ОбС-Харманли. Персоналът на дружеството е от 36 души.
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Докладът за изпускане на замърсители за 2019 г. в атмосферния въздух за
Регионално депо Харманли по Регламент (ЕО) 166/2006 г. е направен на 16.03.2019 г. в
информационната система за докладване по ЕРИПЗ.
Таблица 194. Отпадъци по видове в РДНО Харманли за 2019 г. (t)
Община
общ. Харманли
общ. Свиленград
общ. Симеоновград
общ. Стамболово
общ. Маджарово
общ. Тополовград
общ. Любимец
общ. Харманли
общ. Харманли от системата за разделно
събиране на отпадъци от опаковки
общ. Харманли от системата за разделно
събиране на отпадъци от опаковки
общ. Харманли от търговските обекти
От мобилните центрове на общ. Харманли
Общо

Битов отпадък
Код на
T
отпадъка
20 03 01
6098.020
20 03 01
5919.980
20 03 01
1963.320
20 03 01
1165.360
20 03 01
372.620
20 03 01
2021.100
20 03 01
1571.100
20 01 39
0.760
15 01 06

59.440

15 01 07

12.180

20 01 01
15 01 04,
15 01 07,
20 01 01,
20 01 10,
20 01 39

56.840

10.100

19250.820
Източник: Общинска администрация Харманли, 2020 г.

Резултатите на емисии на замърсители във въздуха за амоняк и ЛОС без метан са
получени чрез изчисление по метода CORINAIR-94 на база годишно количество на
депонирания отпадък за 2019 г. – 14 443,800 t., а резултатите за метан и въглероден
диоксид са на база осреднена стойност от периодични измервания:
•

Метан /CH4/ - 0.0585 kg/h х 24 х 365 = 512.460 kg/г.;

•

Въглероден диоксид /CO2/ - 0.1244 kg/h х 24 х 365 = 1089.744 kg/г.;

•

Амоняк /NH3/- 14 443.800 t х 3.2 = 46 220.160 kg /г.;

•

ЛОС без метан /NMVOC/ - 14 443.800 t х 0.04 = 577,752 kg /г.
Към настоящия момент няма изградена инсталация за изгаряне на биогаз, поради

което няма посочени стойности от мониторинг на работа на инсталацията съгласно
условие 9.1.2 от КР. Разпределението на битовите отпадъци на РДНО Харманли приети
на вход на сепариращата инсталация – 19 250.820 t за 2019 г. е дадено в таблицата по-долу.
През 2019 г. са приети за депониране на РДНО Харманли 14 443.800 t твърди
битови отпадъци и други неопасни отпадъци.
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Таблица 195. Прием на отпадъци по общини за 2019 г.
Източник: Общинска администрация Харманли, 2020 г.

Средното разстояние
от населените места до депото
е 17.4 km в една посока, което
изисква сравнително големи
транспортни

разходи

по

сметосъбирането.

Депонирани отпадъци, включително
директно депонирани
14443.8
5202.361
826.281
1431.498
264.182
4189.553
1384.097
1145.828

Община
Харманли
Стамболово
Тополовград
Маджарово
Свиленград
Симеоновград
Любимец

Финансирането на услугите и дейностите по събиране, транспортиране и
обезвреждане на битови отпадъци се осъществява чрез събиране на такса „Битови
отпадъци“, определена в годишен размер въз основа на одобрена План-сметка за
приходите

и

разходите

за

поддържане

на

чистотата,

сметопочистването

и

сметоизвозването на територията на общината за съответната година. За физически лица
и икономически субекти се използва различен промил от стойността на имота за
определянето на такса битови отпадъци. В резултат на тази политика се получават
диспропорции и кръстосано финансиране.
При средногодишен доход от 10 374 лв. на домакинство за област Хасково през
2014 г., границата на поносимост за услуги по управление на отпадъците, които едно
домакинство може да си позволи, приета 1% от дохода на домакинството, възлиза на 103.7
лв./дом./г. или сумата за общината е 949 770 лв./г. при среден брой жители в едно
домакинство – 2.72 бр. ж./домакинство. Реално събраните от домакинствата средства за
управление на отпадъците са значително под границата на поносимост, т.е. текущите нива
на таксата са поносими за населението.
За Община Харманли приходите от такса „битови отпадъци“ покриват разходите
за управление на отпадъците.
8.1.5.2. Структурата на битовите отпадъци
Община Харманли ще продължи да извършва чрез общинското предприятие
„ЕКОРЕСУРС“ ЕООД дейностите по разделно събиране и сепариране на отпадъците от
хартия и картон, пластмаси, метали и стъкло, вкл. отпадъци от опаковки. Ще бъдат
търсени и възможности за допълнително финансиране на дейността и по-добри условия
за реализация на сепарираните материали, чрез сътрудничество с организациите за
оползотворяване на отпадъци от опаковки.
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Отговорността за разделното събиране на други масово разпространени отпадъци
като НУБА, отработени масла, ИУЕЕО и други, ще бъде възложена на ООп. Община
Харманли ще продължи да играе активна роля при планиране и определяне на
изискванията към системите за събиране на тези отпадъчни потоци, с цел постигането на
високи нива на рециклиране. За тази цел се предвижда:
•

Сключване на договори с ООп за различните видове масово разпространени отпадъци
и програми за въвеждане на разделно събиране, включващи техническите параметри
на системата за разделно събиране;

•

Включване в местната нормативна уредба на подробни изисквания към физическите и
юридическите лица за разделно събиране на масово разпространените отпадъци и
други рециклируеми материали;

•

Установяване на постоянен диалог и редовни срещи с организациите по
оползотворяване на отпадъци, действащи на територията на общинната;

•

Осъществяване на професионално разработени кампании за повишаване на
информираността на обществеността, организирани на общинско ниво.
Прието е системата за сметосъбиране да включва събиране на отпадъци чрез

провеждане на периодични кампании с мобилен събирателен пункт.
Не се предвижда обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата на
територията на общината и региона.
Събирането на големогабаритни отпадъци ще продължи да бъде извършвано по
време на кампаниите за пролетно и есенно почистване. За гражданите на общината ще
бъдат осигурени и допълнителни възможности за предаване на едрогабаритни отпадъци
по график за различните райони и населени места, както и за извозване на отпадъците по
предварителна заявка. Също така, жителите на град Харманли ще могат да предават
едрогабаритните отпадъци на общинска площадка, без необходимост от допълнително
заплащане.
Независимо от разширяването на системата за разделно събиране на отпадъците,
Община Харманли ще продължи да извършва сепариране на смесените битови отпадъци,
като част от мерките за предварително третиране преди депониране.
В периода на действие на ПИРО се очаква да бъде увеличен делът на
сепарираните отпадъци, както за рециклиране, така и за производството на алтернативни
горива (RDF).
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Допълнително ще бъде изградено съоръжение за механично-биологично третиране
на остатъчната фракция от инсталацията за сепариране на битови отпадъци, което да
осигури допълнително намаляване на количествата депонирани биоразградими отпадъци.
За оползотворяване на биоразградимите отпадъци е предвидено прилагане на
домашно компостиране, отклоняване на зелените отпадъци от поддържане на зелената
система на града, както и изграждане на съоръжение за открито компостиране на разделно
събрани зелени и други биоотпадъци, подходящи за открито компостиране. Допуска се
възможност за прилагане на различни технически решения при организиране разделното
събиране на биоотпадъците, за компостиране на зелени отпадъци и при третирането на
смесените отпадъци.
В периода на действие на ПИРО капацитетът на клетка 1 на регионалното депо
ще бъде изчерпан и следва да бъдат предприети мерки за нейната рекултивация.
Обезвреждането на отпадъците ще бъде извършвано в клетка 2 с проектен капацитет 157
152 t. В периода действие на ПИРО се предвижда да се предприемат мерки за разширяване
на капацитета на регионалното депо.
8.1.5.3. Отпадъци
8.1.5.3.1. Твърди битови отпадъци
На територията на депото за ТБО гр. Харманли също има сепарираща инсталация
за битови отпадъци. Капацитетът на съоръжението е над 25 000 t/годишно при едносменен
режим на работа. Общините Харманли и Свиленград осъществиха строителните дейности
по проект “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на зелени и
биоразградими отпадъци“ по Процедура № BG16M10P002-2.005 “Проектиране и
изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или
биоразградими отпадъци“ по приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна среда
2014-2020“.
През 2019 г. експертите на РИОСВ-Хасково са извършили проверки във всички
общини за замърсявания с отпадъци на речните корита и прилежащите им територии, във
връзка с контрол по дадени предписания за организиране на почистването им в случай на
установени такива. При проверките се установи, че не се допуска изхвърляне на битови и
строителни отпадъци в речните легла и по бреговете им, минаващи през населените места.
През същата година РИОСВ-Хасково е извършила текущ контрол във всички
общини по населени места за наличие на нерегламентирани сметища, във връзка с писмо
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на МОСВ по искане на ВАП. За установените нерегламентирани сметища са дадени
предписания на 12 общини (от областите Хасково и Кърджали), сред които и Община
Харманли. При извършения последващ контрол е констатирано, че Община Харманли е
изпълнила дадените предписания и е почистила нерегламентираните сметища.
Съгласно годишния доклад по околна среда, представен от оператора на депо гр.
Харманли, през 2019 г. са депонирани общо 14 443.800 t. ТБО. Количеството ТБО на
Община Харманли е 5 202.361 t. През 2019 г. на вход на сепариращата инсталация са
приети 19 250.82 t, от тях отделени и предадени за оползотворяване са: 202.580 t хартия и
картон, 362.96 t. полимерни материали (опаковки), 80.48 t отпадъци от черни и цветни
метали и 68.8 t отпадъчно стъкло.
8.1.5.3.2. Строителни отпадъци
На територията на РИОСВ–Хасково, в Община Харманли и останалите общини,
няма изградени съоръжения за третиране на строителни отпадъци, отговарящи на
изискванията на Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация
на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на
отпадъци, тъй като финансирането им е непосилно за общините. Генерираните строителни
отпадъци се депонират на места, определени от кметовете на общините.
8.1.5.3.3. Производствени и опасни отпадъци
При

извършените

118

проверки

на

лица,

образуващи,

съхраняващи,

транспортиращи и оползотворяващи отработени масла и нефтопродукти на територията
на Община Харманли от РИОСВ-Хасково е констатирано, че е осигурено безопасно
съхранение на отработените масла и не се допуска замърсяване на компонентите на
околната среда. Отработените масла и нефтопродукти се предават на лица за последващо
третиране на база сключени договори. Лицата, извършващи повторна употреба на
собствени отработени масла, спазват технологията за оползотворяване и условията на
издадените разрешителни. Няма установени случаи на нерегламентирано изгаряне на
отработени масла и нефтопродукти.
При извършените 15 бр. проверки на производствени предприятия е установено,
че дружествата разделно събират и съхраняват образуваните производствени и опасни
отпадъци на обособени за целта площадки. Не са констатирани случаи на смесване на
различни по вид отпадъци, както и на рециклируеми с подлежащи на обезвреждане.
Всички дружества имат сключени договори за предаване на образуваните отпадъци за
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транспортиране и/или третиране на лица, притежаващи необходимите документи по ЗУО.
Не са установени случаи на нерегламентирано третиране на отпадъци.
На територията на Община Харманли, контролирани от РИОСВ-Хасково,
действат следните съоръжения за третиране на отпадъци, които са проверени през 2019 г.
и не са установени нарушения:
•

Инсталации за изгаряне на растителни отпадъци (слънчогледова люспа) с
оползотворяване на получената енергия (R1) на „Зайчев и син“ ООД при оранжерийно
производство на зеленчуци;

•

Регионално депо за ТБО.

8.1.5.3.4. Болнични отпадъци
Болничните

отпадъци

се

предават

за

предварително

третиране,

чрез

микровълново обеззаразяване на „Екостер” ООД, гр. Хасково. Третирането на отпадъците
се извършва в апарат тип „Медистер 160” на фирма „Метека” с капацитет 156 кг/ден,
разположен съответно на територията на МБАЛ АД, гр. Хасково.
8.1.6. Радиационен фон
Радиационният контрол се извършва от РИОСВ-Стара Загора.
8.1.6.1. Радиационен гама фон
Графика 27. Средногодишни стойности
на радиационния гама-фон в България (2014-2016 г. nGy/h) 40

40

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Р България. ИАОС.
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Източник: ИАОС

През 2016 г. не са наблюдавани стойности, различни от естествените, характерни
за съответния пункт.
8.1.6.2. Атмосферна радиоактивност
Последното изследване правено от ИАОС е от 2016 г. През периода не са
регистрирани повишения на специфичната активност на естествени и техногенни
радионуклиди в атмосферния въздух.
8.1.6.3. Радиационно състояние на необработваеми почви
Не са установени отклонения в измерените стойности на радиационния гама-фон,
който варира от 0.09 до 0.24µSv/h. Измерените специфични активности на естествените
радионуклиди U-238, Ra-226, Th-232, K-40 и техногенния Cs-137 в седиментите са в
диапазона съответно: 14,1-89 Bq/ kg, 16-82 Bq/ kg, 17-86 Bq/ kg, 548-695 Bq/ kg и 0,3-8,6
Bq/ kg. Известен факт е, че най-засегнати от Чернобилската ядрена авария през 1986 г. е
територията в Южна България. За Община Харманли радиационното състояние на
почвите се движи от 0 до 50 Bq/kg. 41
8.1.6.4. Радиационно състояние на повърхностни води
През 2016 г е проведен системен мониторинг на радиационното състояние на
повърхностни води в 105 пункта по поречията на по-големите реки от мониторинговата
мрежа на ИАОС. За р. Марица не се наблюдават завишени стойности.
8.1.7. Акустичен фон (шум)
РИОСВ – Хасково осъществява контрол на шума, излъчван от промишлени
инсталации и съоръжения според разпоредбите на Закона за защита на шума в околната
среда по утвърден график, съгласно методиката за ”Определяне на общата звукова
мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне на нивото
на шума в мястото на въздействие”. На територията на РИОСВ – Хасково има 19
наблюдателни пункта, като всички са на територията на областния център - гр. Хасково.

41

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Р България. ИАОС..

382

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

Таблица 196. Регистрирани шумови нива
в област Хасково и гр. Хасково през 2017 г. 42
Област / Град
Област Хасково
Гр. Хасково
Общо

Наблюдавани
пунктове (брой)
19
19
726

Разпределение на наблюдаваните пунктове според
регистрираните шумови нива - дБ
под 58 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 над 82
4
2
5
6
2
4
2
5
6
2
155
108
270
166
27
Източник: НЦТР

През 2019 г. е извършено измерване на показателите на излъчвания шум на
всички обекти, включени в графика и плана за контролната дейност на РИОСВ-Хасково.
На територията на Община Харманли не са констатирани нарушения.
8.2. Риск от природни бедствия и аварии
След приемането на Закона за защита от бедствия (ДВ бр. 39 от 20.05.2011 г.), в
който се регламентира обявяването на бедствено положение, на територията на Община
Харманли е обявявано на няколко пъти бедствено положение:
•

Наводнения – 06.02.2012 г. (с. Бисер); 06.09.2014 г.;

•

Пожари – 02-03-08.2016 г.; 20.08.2016 г.; 22.08.2016 г.; 25.08.2019 г.; 07.08.2020 г.
Басейновата дирекция е разработила Предварителната оценка на риска от

наводнения, в съответствие с глава ІХ, Раздел ІІ от Закона за водите, съгласно методика
по чл. 187, ал. 2, т. 6 ЗВ, утвърдена от Министъра на околната среда и водите през 2011 г.
Предварителната оценка е изготвена с консултантска помощ от НИМХ За
Източнобеломорски район на управление на водите дейностите по ПОРН са извършени
на ниво основни речни басейни на главните реки: Марица, Тунджа, Арда и Бяла река.
Според анализа, основна причина за регистрираните в Източнобеломорски район
наводнения са разливанията на реки, причинени от изключително интензивни и
продължителни валежи – 169 от общо 192 минали наводнения. Друг тип наводнения, често
срещани и документирани са дъждовните наводнения – резултат на краткотрайни,
интензивни валежи – 16 от общо 192 значими минали наводнения. Малка част от
описаните наводнения (четири) са вследствие преливане на канализационни води при
интензивни валежи от дъжд. Има само 2 регистрирани случая на значими минали
наводнения с посочен източник на наводнението покачване на подземни води 43.
Социално-икономически анализ на районите в Р България. Втори етап, част I. Приложение 17. НЦТР, 2019
г. с. 100
43
Предварителната оценка на риска от наводнения, БД ИБР, 2012 г., с. 37
https://earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=397.
42
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Изпускането на водни обеми от водозадържащи съоръжения - язовири - поради
преливане, разрушаване на стена и др., се явява основна или утежняваща причина за
немалка част от наводненията - регистрирани са 21 случая, в които наводненията са
резултат от изпускане, преливане или разрушаване на язовири и микроязовири.
В повечето от случаи причина за наводнението е комбинация от повече от един
фактор. В некоригираните речни участъци се наблюдава естествено преливане, а в
коригираните са налице два механизма:
•

разрушаване на защитните съоръжения (диги) на местата, където те са в лошо
техническо състояние в резултат на недобра експлоатация;

•

преливане над защитните съоръжения при протичане на максимални водни количества
по-високи от оразмерителните за корекцията.
През зимния период значителна част от наводненията са предизвикани от

съчетаването на интензивен валеж от дъжд със снеготопене в случай на натрупана
значителна снежна покривка. За Източнобеломорски район това са 21 от всички значими
минали събития.
В 11 от значимите минали наводнения има констатирани и човешки жертви. В
преобладаващата част от регистрираните случаи има информация за засегнати жители и
жилищни домове.
За период 2012 – 2018 г. на територията на област Хасково на 15 пъти е обявено
бедствено положение, от които 9 вследствие на наводнения, 4 вследствие на пожари и 2
вследствие на обилни снеговалежи.
На базата на този План са разработени райони със значителен потенциален риск
от наводнения в ИБР. В басейна на р. Марица има 18 РЗПРН с дължина 806 км.
Графика 28. Възникнали бедствия в област Хасково
в периода 2012 – 2018 г. 44
Източник: Регионално сдружение на общините МАРИЦА

44

Оценка на риска от бедствия в Хасковска област с трансграничен ефект в Гърция. Регионално сдружение
на общините МАРИЦА. Проект „Опазване на биоразнообразието в зоните от Натура 2000 и други
защитени зони от природни бедствия чрез сертифицирана рамка за трансгранично образование, обучение
и подкрепа на доброволци за гражданска защита на базата на иновации и нови технологии“, финансиран
по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020”, с. 16.
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По данни на Басейновата дирекция най-много наводнения има в басейна на река
Марица (116 бр.).
Община Харманли и област Хасково, попадат в районите с най-висок риск
(индекс за горски пожари) от пожари, като основна предпоставка за тях са
продължителните засушавания.
Карта 20. Степен от риск на горски пожари,
по области
Източник: НИМХ при БАН

•
Според Националния план за
защита

при

бедствия,

98%

от

територията на България потенциално
може да бъде подложена на сеизмично
въздействие с интензивност от 7-ма и по-висока степен. В тези райони попада 80% от
населението на страната. Община Харманли попада в зона, в която потенциално може да
възникнат земетресения от 7-ма степен. В периода 2010 – 2017 г. в България е имало 51
земетресения, като на територията на област Хасково е имало само 1 през 2014 г., от което
няма нанесени щети.
Въпреки строгите международни изисквания за дейността на АЕЦ и контрол
върху възможни аварии, съществува опасност от аварии в АЕЦ „Козлодуй“ или пренос на
радиоактивни вещества при авария в съседни страни – АЕЦ „Черна вода“, новостроящата
се трета АЕЦ в Турция край Черно море, близо до граница с България (край гр. Синоп),
АЕЦ „Пакш“ и новостроящата се АЕЦ „Пакш“ 2 в Унгария, и АЕЦ в страни бивши
членове на СССР.
Биологично

заразяване.

Съществуващите

производствено-икономически

условия, структурата на селското стопанство, географското разположение на страната,
влошената международна епизоотична и епифитотична обстановка, търговията, вносът и
износа с живи животни, продукти от животински и растителен произход са условия за
възникване на огнища на биологично заразяване. Особено в условия на глобализация и
свободно движение на хора и стоки. Появата на огнища на зараза може да стане чрез:
•

вдишване на заразен въздух;

•

употреба на заразени хранителни продукти и вода;
385
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•

ухапване от заразени насекоми, кърлежи или гризачи;

•

контакт с болни хора, животни или заразени предмети;

•

био-терористичен акт – чрез заразяване на водоизточници, складови помещения,
фуражи, земеделски площи, храни и др.
През последните години сме свидетели на редица биологични зарази, които имат

сериозни последствия върху човешкото здраве, икономическото развитие (преди всичко
селското стопанство и туризма), почвите и храните, с които се изхранваме. Такива са:
антракс, бруцелоза, холера, чума, ку-треска, марсилска треска, жълта треска, грип, птичи
грип, луда крава, свинска чума, COVID 19 и други.
На територията на Община Харманли няма опасност от големи аварии.
Съществува потенциална опасност за замърсяване на въздуха, почвите, повърхностни,
подпочвени и отпадни води при производствени води и неконтролирано или умишлено
изпускане на замърсени отпадни води. Сериозен замърсител е селското стопанство с
пестициди, изкуствени торове и различни агро препарати. В резултат на прекомерна,
неконтролирана употреба на пестициди и торове, може да се отрови земята,
повърхностните и подпочвените води.
8.3. Проблеми, изводи и потенциал за развитие
Проблеми: Основните екологични и бедствени проблеми на територията на
Община Харманли са свързани с промените в климата, засушаванията, наводненията,
пожарите,

замърсяването

на

повърхностни

и

подпочвени

води,

отглежданите

монокултури и липсата на сеитбообращение.
Изводи: В района на р. Харманлийска и р. Марица има сериозно замърсяване на
повърхностните и подземните водни тела. Това до голяма степен се дължи на липсата на
градска ПСОВ и заустване на градската и промишлените канализации в р. Харманлийска,
както и на замърсяване от пестициди, изкуствени торове и препарати използвани в
селското стопанство.
Няма сериозно замърсяване на въздуха и шумово замърсяване. В района има
сериозна опасност от пожари и наводнения. Депото за твърди битови отпадъци работи
добре и не създава екологични проблеми.
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РИОСВ прави редовен мониторинг за различните видове замърсявания на
компонентите на околната среда. Необходимо е по-сериозно да се вземат мерки за
мониторинг на повърхностните и подпочвените води.
На територията на общината има огромно количеството язовири, повечето от
които не се използват по предназначение поради заблатяване.
Потенциал за развитие: Водните запаси (повърхностни и подпочвени) са
сериозно богатство в района, особено на фона на прогнозите за сериозно засушаване до
2050 г. От изключителна важност за земеделието и животновъдството е възстановяването
на напоителните системи, като за целта може да се използват европейски средства за
развитие на зелена енергетика. Подпочвените води може да се използват и за направата на
кладенци, които да се използват за напояване на животни и потушаване на пожарите,
които ежегодно заплашват територията на общината. Съществува възможност за развитие
на чисти предприятия за рециклирането на различни видове отпадъци и повторната им
употреба.
Съществува възможност за изграждане на нов язовир в землището на с.
Дрипчево, на границата между общините Харманли, Свиленград и Любимец (заустване
на р. Канаклийска и нейните притоци). Язовирите, които не могат да се ползват по
предназначение да се прехвърлят на държавата, т.к. общината не е в състояние да се грижи
за тях и да гарантира тяхното безопасно състояние. Необходимо е да се вземат мерки за
почистването на язовирите, които не се използват, така че да може да служат за нуждите
на селското стопанство.
Също така, е необходимо да се предприемат мерки за изграждане на „зелена“ и
„сива“ инфраструктура по поречието на реките, които създават сериозни проблеми с
наводнения в резултат на високи води и периодично почистване на речните корита. Във
връзка с постоянните заплахи от пожари и наводнения е необходимо да се изградят
система за ранно известяване от опасност за възникване на пожари и наводнения.
8.4. SWOT - анализ - екологично състояние и риск от природни бедствия и аварии
Силни страни
• Достатъчно водни ресурси за питейни и поливни
нужди;
• Богати източници на подземни води;
• Наличие на огромно количество язовири;
• Добра енергийна свързаност и резерв от енергийни
мощности;
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Слаби страни
• Неизползване на водните ресурси за напояване;
• Повечето от язовирите не могат да се използват
за напояване поради заблатяване;
• Липса на градска ПСОВ (гр. Харманли);
• Замърсяване на повърхностните и подземните
води – рисково състояние на басейна на р.
Марица и нейните притоци в района;
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• Наличие на стратегии за използване на ВЕИ в
общината;
• Липса на сериозни замърсители и предприятия,
създаващи предпоставки за големи промишлени
аварии;
• Модерно и добре функциониращо депо за твърди
отпадъци.
Възможности
• Възможност за използване на зелена енергия за
осигуряване на поливни земеделски площи и
напояване на животни;
• По-добро използване на водните ресурси;
• Преработване на отпадъчните води в селата;
• Завършване на ПСОВ в Харманли;
• Развитие на ВЕИ индустрията и най-вече
използване на слънцето за нуждите на бизнеса и
населението;
• Изграждане на преградни „зелени“ и „сиви“
съоръжения по протежение на реките, които
създават постоянни заплахи от наводнения;
• Изграждане на системи за ранно предупреждение
при опасност от бедствия - наводнения и пожари.

• Липса на развитие на ВЕИ индустрията;

Заплахи
• Липса на средства за развитие на ВЕИ
индустрията;
• Липса на специалисти в секторите на
екологията;
• Заплахи от наводнения и пожари;

9. Административен и финансов капацитет на общинската администрация
9.1. Структура и квалификация на общинската администрация
9.1.1. Организационна структура
Община Харманли функционира по законите на Република България. Основни
институции в управлението на общината са общинският съвет и кметът на общината.
Тяхната дейност се изпълнява на базата на „Правилник за организацията и дейността на
общинския

съвет,

неговите

комисии

и

взаимодействието

му

с

общинската

администрация“.
В съответствие със ЗМСМА, ЗАТУРБ и ЗА, и вижданията на общинското
ръководство, общинската администрация в Община Харманли е структурирана по
следния начин:
 Кмет:


Заместник - кмет – 2 бр.;



Секретар 1 – бр.;
•

Архитект – 0.5 бр.;

•

Звено по чл. 29а ЗМСМА - 0.5 бр.;



Финансов контрольор – 1 бр.;



Служител по сигурността на информацията – 1 бр.;
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"Връзки с обществеността" – 1 бр.;



Звено "Вътрешен одит" – 2 бр.
•

Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване и
финансово-стопански дейности" – 29 бр.:
♦ Oтдел "Финансово-стопански дейности" – 10 щ. бр.;
♦ Отдел "Правно-нормативни дейности" – 4 щ. бр.;
♦ Отдел "Административно и информационно обслужване" – 14 щ. бр.

•

Дирекция "Общинска собственост и устройство на територията" – 16 щ. бр.:
♦ Отдел "Икономика и общинска собственост" - 6 щ. бр.;
♦ Отдел "Териториално устройство, строителство и екология" – 9 щ. бр.

•

Дирекция "Устойчиво развитие, образование и социални дейности" – 12 щ.
д.:
♦ Отдел "Образование и социални дейности" – 5 щ. бр.;
♦ Отдел "Проекти, програми и обществени поръчки" – 6 щ. бр.

•

Дирекция "Местни данъци и такси" – 9 щ. бр.
В съответствие със ЗМСМА, освен общински кмет се избират кметове на

кметства (6 щ. бр.) в селата Бисер, Болярски извор, Българин, Върбово, Славяново и
Шишманово. В останалите населени места от общината се назначават кметски
наместници (17 щ. бр.).
9.1.2. Административни служители – държавни и общински
Администрацията на Община Харманли се състои от 99 служители. От тях 7 са
на изборни длъжности, 74 по трудови правоотношения и 18 държавни служители.
77 са щатните бройки, които са на издръжка на държавния бюджет и 22 щатни
бройки на издръжка на местния бюджет. Служители заемащи ръководни длъжности са 13
щ. бр., 40 щ. бр. са служители заемащи експертни длъжности с аналитични и/или
контролни функции, 15 щ. бр. са със спомагателни функции, 5 щ. бр. с технически
длъжности,
9.1.3. Квалификация на персонала
От всички служители, 63 души (63.64%) са с висше образование, 36 души
(36.36%) са със средно образование. От хората с висше образование най-голям дял заемат
служителите с икономическо образование – 33.33% (21 щ. бр.), следвани от специалистите
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с педагогическо образование – 17.46% (11 д.), социални дейности – 14.28% (9 щ. бр.),
право – 9.52% (6 щ. бр.), архитектура, строителство и геодезия – 7.94% (5 щ. бр.),
математика – 4.76% (3 щ. бр.) и психология, туризъм и екология - по 3.18% (по 2 щ. бр.).
Таблица 198. Квалификация на общинската администрация в Община Харманли
Образование
Висше образование

Средно образование

Общо

Специалност
Общо
Педагогика
Психология
Социални дейности
Право
Икономика
Туризъм
Математика
Информатика и компютърни
науки
Архитектура, строителство и
геодезия
Екология
Общо
Средно общо
Средно професионално
Средно специално

Общинска администрация
(щ. бр.)
%
63
63.64
11
17.46
2
3.18
9
14.28
6
9.52
21
33.33
2
3.18
3
4.76
2
3.18
5

7.94

2
3.17
36
36.36
12
33.33
15
41.67
9
25.00
99
100.00
Източник: Общинска администрация Харманли

9.1.4. Материално-техническа база на общината
Община Харманли разполага със значителен автомобилен парк и специализирана
техника. Разпределението на МПС в общината е в съответствие с изпълняваните функции.
С най-голям дял са автомобилите на „Чистота“, която обслужва събирането и извозването
на отпадъците в общината. На второ място е ОПГК, която управлява и стопанисва
общинските гори. Необходимо е да се подчертае, че МПС на общината са от единични
марки и модели. Това в голяма степен оказва влияние на поддържането на автомобилите,
защото няма унификация на парка, а от това разходите нарастват значително. Естествено
това намалява възможностите за икономия от мащаба при закупуване на резервни части и
ремонт на автомобилите.
Общинската администрация разполага с голям набор от различна офис техника.
Наблюдава се изключително голяма разнообразие в марките и моделите на принтерите и
компютрите, което увеличава разходите за тяхното поддържане и за закупуване на
консумативите.
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Таблица 199. Списък на МПС собственост на Община Харманли (ползвани от Общинската администрация)

114

1930

02.02.2005 г.

Дата на
последваща
регистрация
12.06.2006 г.

ВАЗ 21213 Нива

58

1610

04.10.1995 г.

10.04.2006 г.

ВАЗ 21214 Нива
ВАЗ 21214 Нива
Пежо 807
Ауди А6 3.0 ТДИ
Фолксваген Шаран
Мерцедес Е 200 ЦДИ

58
59
81
171
85
90

1610
1610
2505
2345
2470
2135

19.03.2008 г.
04.04.2007 г.
22.11.2004 г.
23.11.2006 г.
10.09.2003 г.
17.06.2004 г.

19.03.2008 г.
04.04.2007 г.
16.12.2008 г.
03.12.2008 г.
17.01.2014 г.
31.08.2017 г.

бензин
газ/
бензин
бензин
бензин
дизел
дизел
дизел
дизел

ГАЗ 66

84

7800

01.01.1986 г.

08.05.2012 г.

бензин

Ситроен Джъмпер
Ситроен Джъмпер

74
74

3500
3500

29.06.2004 г.
29.06.2004 г.

29.06.2004 г.
29.06.2004 г.

дизел
дизел

6665

30.09.2005 г.

30.09.2005 г.

дизел

6665

30.09.2005 г.

07.06.2018 г.

дизел

3300

13.09.2005 г.

07.12.2007 г.

дизел

№

Рег. №

Тип МПС

Марка и модел

Вид
каросерия

1

Х0002АХ

Лек автомобил

Опел Вектра

Седан

2

Х9568АТ

Лек автомобил

3
4
5
6
7
8

Х1422ВК
Х6580ВА
Х1792ВМ
Х0003ВМ
Х9041ВТ
Х0003КМ

9

Х5082ВР

10
11

Х2835АН
Х2836АН

Лек автомобил
Лек автомобил
Лек автомобил
Лек автомобил
Лек автомобил
Лек автомобил
Товарен
автомобил
Автобус
Автобус

12

С6227НА

Автобус

Исузу Класик 27

13

Х1605КН

Автобус

Исузу Класик 27

14

Х7252ВВ

Товарен

15

Х9473АХ

Специал.

Ситроен Джъмпер
ФГ 33
Фолксваген ЛТ 45

Седан

Междуградски
автобус
Междуградски
автобус

Мощност
Товароносимост Дада на първа
Проходимост
(kw)
(kg)
регистрация

87
87

Фургон

74
70

16

Х9349КМ

Автобус

Отойол Е 27.14

17

Х8494ВН

Автобус

Мерцедес 516 ЦДИ
Спринтер КА 43

Автостълба
Ученически
автобус
906КА50
LHMD1500N
SED3GXA3

18

Х9396КМ

Автобус

Акиа Ултра Л 9

СО

130

19
20

Х1856АС
Х1015КВ

Товарен
Специал.

Ситроен С 15 Д
Скания П 280

Фургон
Контейнеровоз

206

21

Х9348КМ

Автобус

Исузу Тюркуаз

Q-BUS 31

140

22

Х9184КМ

Лек автомобил

Сузуки Гранд Витара
2.0

6 + 1 места
6 + 1 места
27 + 1
места
27 + 1
места

Вид
гориво

4600

03.11.1992 г.

10.08.2006 г.

дизел

100

27 + 1
места

8500

15.05.2009 г.

02.04.2018 г.

дизел

120

19 + 1места

5000

07.10.2010 г.

12.10.2010 г.

дизел

35 + 1
места

10700

09.11.2016 г.

03.04.2018 г.

дизел

26500

02.10.1990 г.
10.11.2015 г.

29.07.2003 г.
10.11.2015 г.

дизел
дизел

10400

12.04.2017 г.

02.04.2018 г.

дизел

1950

27.08.2003 г.

19.06.2018 г.

бензин

94

391
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23
24

Х6520КН
Х1115КР

25

Х1116КР

26

С4670НТ

Лек автомобил
Лек автомобил
Товарен
автомобил
Специал.

27

Х3979КС

Специал.

Сузуки Гранд Витара
Фолксваген Джета
Ситроен Джъмпер

Y CSMFC/ HY

Рено Мастер

Автостълба
VE 3M9T
A1D32C65J3T
0

Рено С 150.08 А 4

94
85

1950
1870

15.04.2003 г.
08.11.2006 г.

15.10.2018 г.
28.02.2019 г.

бензин
бензин

81

3500

28.10.2015 г.

28.02.2019 г.

дизел
дизел

107

30.03.2020 г.

3890

30.03.2020 г.

дизел

Източник: Общинска администрация Харманли, 2020 г.

Таблица 200. Материално-техническо обезпечение на общинската администрация
и второстепенни разпоредители с бюджетни средства в Община Харманли
Институция
ОА
Км. Бисер
Км. Богомил
Км. Болярски
извор
Км. Браница
Км. Българин
Км. Върбово
Км. Доситеево
Км. Дрипчево
Км. Иваново
Км. Изворово
Км. Коларово
Км. Лешниково
Км. Надежден
Км. Овчарово
Км. Орешец
Км. Остър камък
Км. Поляново
Км. Преславец
Км. Рогозиново
Км. Славяново
Км. Смирненци
Км. Черепово
Км. Черна могила

PC
(бр.)
111
1

Лп
(бр.)
4

Пр
(бр.)
75

Кс
(бр.)
5

МФУ
(бр.)
15
1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Мм
(бр.)
2

ЛА
(бр.)

ВпА
(бр.)

Мб
(бр./м.)

392

Аб
(бр./м.)

СпТХУ
(бр./м.)

ТА
(т)

СпТ*
(бр.)

Необходимост от
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Км. Шишманово
ОПОППОТ
ОПЧ
ОПГК
ОППБС

1
5
6
6
1

0
0
0

2
4
4
1

0
0
0

1
1
2
2
1

ДСП
ЦОП
ЦНСТ
ДЦДМУ
КЦБ
ИМ
ДСХ

4

1

2

1

1

7
10
4
3

1
2
3
0

3
2
2
2

1
2
2
0

1
2
2

3
0

МДТ

14

0

7

1

0

0

0
0
0

1
1
5
1/5

0
0
1/5

1
0

6
0

0
0

4
7/3,5т
4/28т

0
2 трактора
3/бордови кран,
багер, челен
товарач/

1 РС, 1 ЛА
1 ЛА, 1Мб
3 таблета, 3 РС, 1 ВпА

1
2 Лп, 2 Мм, 2 екрана
2бр. РС, сигнална и
пожароизвест. с-ма
Лп
Източник: Общинска администрация Харманли, 2020 г.

1

Забележка: Конкретно каква специализирана техника

Легенда: Компютър –PC; Лаптоп –Лп; Принтер –Пр; Ксерокс –Кс; Мултифункционално устройство – МФУ; Мултимедия – Мм; Лек автомобил – ЛА;
Високопроходим автомобил – ВпА; Микробус – Мб; Автобус –Аб; Специализиран транспорт за хора с увреждания –СпТХУ; Товарен автомобил – ТА;
Специализирана техника – СпТ ; Места – м; Тонаж – т; Кметство - Км
ОА – Общинска администрация; ОПОППОТ - Общинско предприятие „ Общински паркинги, пазари, отдих и туризъм“; ОПЧ - Общинско предприятие „Чистота”;
ОПГК - Общинско предприятие „Горска компания”; ОППБС - Общинско предприятие „Превенция, благоустройство и строителство“; ДСП – Домашен социален
патронаж; ЦОП - Центърът за обществена подкрепа; ЦНСТ - Център за настаняване от семеен тип на деца/младежи с увреждания; ДЦДМУ - Дневен център за
деца и младежи с увреждания; КЦБ - Културен център и библиотека; Исторически Музей – ИМ.
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9.1.5. Сграден и жилищен фонд на Община Харманли
Таблица 201. Наеми от общински имоти (2013 – 2019 г./лв.)
Източник: Общинска администрация Харманли, 2020 г.

Община

Харманли

е

обезпечена

откъм

сграден фонд. Сградният фонд, собственост на
общината, включва 237 бр.: административни сгради,
училища, детски градини, читалища, жилища, спортни
обекти и друга недвижима собственост. Състоянието
на сградите, необходими за изпълнение функциите на

Година

Наем, лв.

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Ръст,%

16189
20446
22973
42344
47072
47598
48099

Верижен
индекс,%
26.3
12.4
84.3
12.7
1.1
1.1
297.1

общинска администрация, общинските предприятия, търговски дружества и звена е
задоволително. През годините са правени поетапни ремонти. Част от недвижимите имоти
на общината са отдадени под наем. От сгради общинска собственост, в общинския бюджет
през 2013 г. са постъпили 16 188.95 лв., а през 2019 г. - 48 098.60 лв.
Към края на 2019 г. жилищния фонд на Община Харманли се състои от 63
апартамента. По своето предназначение общинските жилища са: ведомствени жилища - 1
бр.; резервни жилища - 1 бр.; за настаняване на граждани - 61 бр. По-голямата част от
жилищният фонд е стар и амортизиран. Построените преди повече от 20 години общински
жилища се нуждаят от основен ремонт и саниране.
Община Харманли разполага с 4 бр. туристически бази: 2 на територията на
общината и 2 на територията на гр. Добринище община Банско.
•

Туристическа хижа/вила „Гьок тепе“ се намира в м. Над село, с. Болярски извор,
Община Харманли. Хижата се ползва целогодишно от гражданите на Община Харманли
и служителите на общинската администрация. Сградата е масивна и е с капацитет 15
легла (5 стаи). Двуетажната сграда е общинска частна собственост и се намира в горска
площ. Достъпна е по път от РПМ № III - 808, който се нуждае от основен ремонт.

•

Туристическа хижа в м. „Бенишев борум“, гр. Харманли е масивна двуетажна сграда,
частна общинска собственост. Хижата се ползва целогодишно за представителни цели
и официални гости на Община Харманли. Сградата е с капацитет 15 легла (8 стаи).
Хижата разполага с банкетна зала, кухня и механа. Участъкът от разклона с път HKV2211 до хижата е в лошо състояние и се нуждае от ремонт.

•

Почивна база в района на хижа „Гоце Делчев“ (м. ,,Логовете“ Пирин), край гр.
Добринище, община Банско е общинска публична собственост. Тя се състои от 5 дървени
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бунгала - 4 единични и 1 двойно с обща застроена площ от 110 m2 и капацитет – 6 стаи
и 12 легла. Пътят е в добро състояние, но базата се нужда от основен ремонт. Бунгалата
се посещават през летния период от служители на общинска администрация, ОбС
Харманли, общински предприятия, общински търговски дружества, поделения и звена
на бюджетна издръжка от Община Харманли и др. лица.
•

Детски лагер в гр. Добринище, община Банско се състои от 6 масивни сгради и едно
дървено бунгало. Базата е с капацитет 90 легла, разполага със столова и обзаведен
кухненски блок. Лагерът се ползва сезонно, от месец юни до месец август. Базата се
посещава от учащи в учебни и детски заведения на територията на Община Харманли,
служители на общинска администрация, ОбС Харманли, общински предприятия,
общински търговски дружества, поделения и звена на бюджетна издръжка от Община
Харманли и др. лица. Пътят е в отлично състояние, а базата се нуждае от текущи
ремонти и изграждане на спортни площадки с изкуствено покритие.
Туристическите бази се стопанисват от ОП „ОППОТ“, което е създадено с Решение

139/25.05.2016 г. на ОбС Харманли. Приходите от почивните бази за периода 2016 – 2019
г. са 121 647.20 лв., а разходите – 224 110 лв. Загубата е 102 462.80 лв.
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Таблица 202. Туристически бази на Община Харманли
Туристическа
база

Местонахождение

Туристическа
хижа/вила
„Гьок тепе“

ПИ с идентификатор
05298.73.1 по КК на с.
Болярски извор, м
„Над
село“
общ.
Харманли
ПИ с идентификатор
77181.29.217 по КК на
гр. Харманли, м
„Бенишев борум“

масивна

Почивна база
в района на
хижа
„Гоце
Делчев“

Поземлен
имот
с
идентификатор
21498.312.24 по КК на
гр. Добринище, общ.
Банско, м „Логовете“

Дървени бунгала –
4 бр. по 1 стая с 2
легла; 1 бр. – 2
стаи; 4 легла;

Детски лагер,
гр.
Добринище

ПИ с идентификатор
21498.352.19
общ.
Банско, гр. Добринище
ул. ,,Хан Аспарух“ №
25

две масивни сгради
и едно бунгало
(общо са 7 сгради с
отделни ПИ)

Туристическа
хижа
в
м
„Бенишев
борум“

Вид сграда

Масивна,
построена
1979 г.

през

Застроена
площ
м2
180

Описание
Етажи
Друго
2

банкетна
зала, кухня
и
склад;
механа

154

110

Обзаведен
кухненски
бокс

1

396

Оборудван
кухненски
блок
и
санитарен
възел
с
баня
и
тоалетни
Оборудван
кухненски
блок
и
столова

Състояние
Необходимост от ремонт
(тоалетни, стаи, покрив) и
облагородяване
на
пространството
около
хижата.
Цялостен
ремонт
на
покрива, текущи ремонтни
и облагородяване на терена
около сградата
ремонт на покрива на
голямото бунгало; основен
ремонт на останалите 4
бунгала;

Капацитет
Стаи Легла
бр.
5

бр.
15

8

15

6

12

Път за достъп

Път от РПМ №
808 – нуждае се
от
основен
ремонт.
лошо състояние
на участък от
разклона с път
HKV-2211
до
хижата
добро състояние

Ремонт на ВиК, санитарни
90 Улицата е с ново
възли, подмяна на дамаски;
асфалтово
изграждане на спортни
покритие.
площадки с изкуствени
терени;
ремонт
на
тротоари;
Източник: Общинска информация, юли 2020 г.
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Таблица 203. Приходи на ОП „ОППОТ“
от почивни бази за периода 2016 – 2019 г. (Година/лева)
2016 г.
Приходи Разходи
29134.00 12096.00

2017 г.
Приходи Разходи
31042.00 78850.00

2018 г.
2019 г.
Приходи Разходи Приходи Разходи
27204.00 78968.00
34267.20 54196.00
Източник: Общинска информация, юли 2020 г.
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9.2. Общински предприятия
На територията на общината са създадени четири общински предприятия, чиято цел
е да изпълнява важни спомагателни функции към основната дейност на общинската
администрация: Общинско предприятие „Общински паркинги, пазари, отдих и туризъм“
(ОПППОТ); Общинско предприятие „Чистота”, (ОПЧ); Общинско предприятие „Горска
компания” (ОПГК); Общинско предприятие „Превенция, благоустройство и строителство“
(ОППБС).
Общинско предприятие „Горска компания” (ОПГК) гр. Харманли е създадено с
решение № 149/26.02.2004 г. (Протокол № 7) на Общински съвет гр. Харманли. Седалище на
предприятието е гр. Харманли, бул. ”България” № 4, тел.: 0373/8 4125, email:
gk_harmanli@abv.bg. Предметът на дейност е: управление, маркиране, сортиментиране,
кубиране, залесяване, подготовка за провеждане на търгове (конкурси) за продажба на
дървесина, използване и опазване на горите собственост на Община Харманли. Общата площ
на горските територии, стопанисвани от ОПГК гр. Харманли е 15 194.9 ha., в т.ч. залесена –
14 030.1 ha., разпределени по функции, както следва:
•

горски територии със „Защитни функции“ – 143.8 ha.;

•

горски територии със „Специални функции“ – 9 040.3 ha.;

•

горски територии със „Стопански функции“ - 6 010.8 ha.
ОП „Горска компания“ разполага със 22 служители и работници: лесничеи – 2 бр.

(висше образование); горски стражари – 7 бр. (средно-специално образование); организатор
охрана – 1 бр. (средно-специално образование); счетоводител – 1 бр. (висше образование
образование); касиер – 1 бр. (висше образование); домакин – 1 бр. (средно образование);
шофьори – 3 бр. (средно образование); оператор на резачна машина – 1 бр. (средно
образование); пазачи - 3 бр. (средно образование); общи работници – 2 бр. (средно
образование).
Общинско предприятие „Превенция, благоустройство и строителство“ (ОППБС)
гр. Харманли е създадено с решение № 52 от 27.12.2007 г. (Протокол № 3) на Общински
съвет гр. Харманли. Предприятието е със седалище гр. Харманли, ул. ”Никола Петков” № 1,
email: prevencia@harmanli.bg. Предметът на дейност е:
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•

благоустрояване на обществените територии в Община Харманли;

•

стопанисване и управление на язовирите общинска собственост;

•

поддържане и стопанисване на свободните язовири и водоеми - публична общинска
собственост и принадлежащите им технически съоръжения, за които не са сключени
договори за стопанисване, поддръжка и експлоатация;

•

поддържане и изграждане на селскостопанска пътна инфраструктура;

•

всички дейности по превенция и възстановяване от природни бедствия/пожари,
наводнения и др.
Персоналът на ОППБС е 18.5 души: директор – 1 бр. (магистър); счетоводител – 0.5

бр. (висше образование); домакин – 0.5 бр. (средно специално образование); технически
сътрудник – 1 бр. (средно образование); главен инженер – 1 бр. (бакалавър); инженер
хидромелиоративно строителство – 1 бр. (бакалавър); машинист еднокофов багер - 2 бр.
(средно образование); организатор, група в строителство – 1 бр. (средно образование);
шофьори товарен автомобил – 3 бр. (средно образование); шофьор лек автомобил – 0.5 бр.
(средно образование); шофьор автокран – 1 бр. (средно образование); общи работници – 4 бр.
(средно образование) и 2 бр. (основно образование).
Общинско предприятие „Чистота” (ОПЧ) Община Харманли е създадено с
решение № 276 на Общински съвет Харманли от 30.01.2013 г., влязло в сила от 04.06.2013 г.
с решение на Административен съд град Хасково. ОПЧ е правоприемник на дейност
„Чистота”. Предмет на дейност са:
•

събиране на битови и строителни отпадъци и транспортирането им до съответното депо
и инсталацията за сепариране;

•

организиране и извършване на дейности по разделно събиране на ТБО;

•

почистване и миене на уличните платна, алеите, площадите, парковете и другите места,
предназначени за обществено ползване;

•

поддържане на зелените и цветни площи;

•

почистване на отпадъци, изхвърлени на неразрешени за това места, ликвидиране на
незаконни сметища;

•

зимно поддържане и снегопочистване.
ОПЧ се състои от директор и две звена:
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•

„Чистота“ общо 69 бр.: ръководител звено – 1 бр.; еколог – 2 бр.; гл. счетоводител – 1 бр.;
счетоводител 1 бр.; юрисконсулт – 1 бр.; организатор по труда – 1 бр.; главен специалист
– 1 бр.; старши специалист – 2 бр.; заварчик – 1 бр.; шофьор, специален автомобил – 1 бр.;
шофьор самосвал – 2 бр.; шофьор, специален тежкотоварен автомобил – 8 бр.; тракторист
– 1 бр.; машинист еднокофов багер – 2 бр.; пазач невъоръжена охрана – 4 бр.;
сметосъбирач – 11.5 бр.; общ работник – 32.5 бр.;

•

„Озеленяване“ общо 17 бр.: старши специалист – 1 бр.; шофьор цистерна – 2 бр.; общ
работник – 14 бр.
Общинско предприятие „Общински паркинги, пазари, отдих и туризъм“

(ОПОППОТ) гр. Харманли е създадено с Решение №139/25.05.2016 г. на общински съвет
Харманли (Протокол №10). Предметът на дейност е:
•

организиране, експлоатация и поддържане на общинския и кварталните пазари в гр.
Харманли;

•

събиране на такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични
платна;

•

управление, организиране и експлоатация на паркинги и обособените зони за платено
паркиране;

•

управление и поддържане на почивните бази собственост на Община Харманли и
организиране на отдиха в тях.
ОПОППОТ разполага с щат от 14 служители. Структурата на ОП се състои от

директор (висше икономическо образование) и 3 направления:
•

Дейност „Паркинги, пазари, отдих и туризъм“: счетоводител – 1 бр. (висше икономическо
образование); касиер – домакин – 1 бр. (средно специално образование), инкасатор – 1
брой – средно образование; работник паркинг – 3 бр. (средно образование);

•

Дейност „Клубове на пенсионера, инвалида“ и други: организатор дейности – 5 бр.
(средно образование);

•

Дейност „Ученически и почивни лагери“: домакин – 1 бр. (средно образование);
хигиенист – 1 бр. (средно образование).
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В общинската администрация и 4-те ОП работят общо 244.5 души. Най-голямо е
ОПЧ, чиято численост е на второ място след общинската администрация - 91 души или 37.3%.
Останалите три предприятия имат малък персонал, който е напълно достатъчен за дейността,
която извършват.
Таблица 204. Структура на персонала в Община Харманли (бр./образование)
Институция
Общинска администр.
ОПОППОТ
ОПЧ 45
ОПППБС
ОПГК
Всичко
Дял,%

Висше
63
2
8
3,5
4
80.5
32.9

Образование
Средно
По-ниско от
специално Средно Основно
основно
Общо
36
99
1
11
14
4
17
21
41
91
0.5
12.5
2
18.5
8
10
22
13.5
86.5
23
41
244.5
5.5
35.4
9.4
16.8
100.0
Източник: Общинска администрация Харманли и ОП,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

С висше образование са 32.9% от целия общински персонал. Със средно образование
са 35.4%, с основно образование – 9.4% с по-ниско от основно образование – 16.8%. Броят на
заетите специалисти със средно специално образование е най-малък – едва 5.5%, което може
да се прецени като недостатъчен брой, още повече, че по-голямата част от тях са заети в
ОПГК.
За период от 4 години общият бюджет е увеличен с 5%, което подсказва добро
управление на общинските предприятия в Община Харманли. В ОПГК има намаление на
бюджета с 11%, докато в ОППОТ има увеличение с 63.9%. Последното се определя от
ниската база през 2016 г. и вероятно на разширяване на дейността.
Таблица 205. Бюджет на общинските предприятия 2016 – 2019 г. (хил. лв.)
Предприятие
ОПОППОТ
ОПЧ
ОППБС
ОПГК
Всичко

2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Ръст,%
230
295
318
377
163.9
1363
1570
1375
1419
104.1
600
600
640
650
108.3
889
793
766
791
89.0
3082
3258
3099
3237
105.0
Източник: Общинска администрация Харманли и ОП,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

45

Структурата на персонала в ОП „Чистота“ е по оценка.
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Средният бюджет на едни зает в общинските предприятия е 22.2 хил. лв./зает. Найголям е бюджетът на едни зает в ОППБС – 35.1 хил. лв., който е с 58.1% по-висок от средния
за общината. На обратната страна е ОП „Чистота“ – с 15.6 хил. лв./зает, което е с 29.7% помалко от средната величина. Тази разлика може да се обясни с различната структура на
персонала по образование. В първото предприятие основният персонал е с висше и средно
специално образование, докато в ОП „Чистота“ преобладава персоналът с основно и начално
образование.
Таблица 206. Бюджет на един зает в общинските предприятия, хил. лв./зает
Общинско предприятие
ОПОППОТ
ОПЧ
ОППБС
ОПГК
Всичко

2019 г.
Общо
Бюджет/зает
Хил. лв.
Брой
Хил. лв./бр.
377
14
26.9
1419
91
15.6
650
18.5
35.1
791
22
36.0
3237
145.5
22.2
Източник: Общинска администрация Харманли и ОП,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

9.3. Общински фирми
Община Харманли участва в 7 търговски дружества – 4 бр. ЕООД и 3 бр. АД.
Общината е едноличен собственик 100% на четири от търговските дружества – 4 бр. ЕООД.
В 3 бр. АД общината има различна собственост, видна от Регистъра на търговските
дружества с общинско участие.
Таблица 207. Регистър на търговските дружества с общинско участие
№

Наименование

1

„Единство“ АД

2

„Многопрофилна
болница за
активно лечение
-Харманли“
ЕООД

Търговска регистрация (в т.
ч. преобразуване и
прекратяване)
ЕИК 836143691, седалище:
гр. Харманли, ул. „Рила“ № 8,
управление: съвет на
директорите: Надко Гогов
Георгиев, Гинка Гогова
Димитрова, Пенка Георгиева
Пантелеева; капитал:
50000лв.
ЕИК 126529734, седалище:
гр. Харманли, ул. "Васил
Левски" № 66, управител:
Златка Георгиева Чанкова;
капитал: 270 460 лв.
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Общинско
участие в
капитала
10000
поименни
акции,
възлизащи
на 10000
лв.=20%

Лица, представляващи
общината в органите за
управление и контрол
Кмет на Община Харманли
Мария Киркова, при отсъствие
- зам.-кмет Валентина
Димулска

100%

Кмет на Община Харманли
Мария Киркова, при отсъствие
- зам. кмет Валентина
Димулска
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3

„Център за
работа с деца и
младежи“ ЕООД

4

„Медицински
център І –
Харманли“
ЕООД

5

„Многопрофилна
болница за
активно
лечение“ АД

6

„УНИКРЕДИТ
БУЛБАНК“ АД

7

„Екоресурс –
Харманли“
ЕООД

ЕИК 126532748, седалище:
100%
Кмет на Община Харманли
гр. Харманли, ул. "Сакар
Мария Киркова, при отсъствие
планина" № 2, управител:
- зам. кмет Валентина
Марина Атанасова Сакалова,
Димулска
капитал: 9 700 лв.
ЕИК 126644505, седалище:
100%
Кмет на Община Харманли
гр. Харманли, ул. "Васил
Мария Киркова, при отсъствие
Левски" № 66, управител: д-р
- зам. кмет Валентина
Димулска
Нанко Атанасов Нанев;
капитал: 45 880 лв.
ЕИК 126529015, седалище:
8758
Кмет на Община Харманли
гр. Хасково, ул. "Съединение" поименни
Мария Киркова, при отсъствие
№ 49, управление: съвет на
акции,
- зам. кмет Валентина
директорите: Атанас Паунов
възлизащи
Димулска
Паунов, Ирена Георгиева
на 87580 лв.
Узунова, Георги Николов
= 1.88%
Гелов; капитал: 4664000 лв.
ЕИК 831919536, седалище:
50 акции с
Кмет на Община Харманли
номинал 1
Мария Киркова, при отсъствие
гр. София 1000, район
лв.
- зам. кмет Валентина
Възраждане, пл. "Света
Димулска
Неделя" № 7, управление:
управителен съвет и надзорен
съвет, представители: Левон
Карекин Хампарцумян,
Андреа Казини; капитал:
285776674 лв.
ЕИК:203433699,седалище: гр. 100%
Кмет на Община Харманли Харманли, ул."Никола
Мария Киркова, при отсъствие
Петков"№1,управител:
- зам. кмет Валентина
Даниела Вълчева
Димулска
Борисова;,капитал: 25 000 лв.
Източник: Общинска администрация Харманли, 04.2016 г.

9.4. Структура и капацитет на Общинския съвет
Общински съвет Харманли се състои от 29 съветника. С мандат 2019 – 2023 г. в
общинския съвет влизат представители на ГЕРБ (13 члена); Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
(8 члена); ДПС (4 члена); „ВОЛЯ“, ДБГ, ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО
ДВИЖЕНИЕ и ВЪЗРАЖДАНЕ по 1 съветник. Председател на Общинския съвет е
представител на ГЕРБ. Ръководството на Общинския съвет се състои от председател и двама
зам.-председатели. Работата на Общинския съвет е регулирана от ЗМСМА и Правилник за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието с
общинската администрация. Съгласно Правилника дейността на Общинския съвет се
подпомага от работата на 7 постоянни комисии, както следва:
•

Бюджетна комисия (бюджет, финанси, европейско сътрудничество) – 7 члена;
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Комисия по управление на общинската собственост (общинска собственост, земеделие и

•

гори) – 5 члена;
Комисия по просвета и култура (образование, култура, спорт, туризъм, вероизповедание,

•

работа с децата и младежта) – 5 члена;
•

Комисия по здравеопазване и социални дейности – 5 члена;

•

Комисия по ТУиС (устройство на територията, транспорт, благоустрояване и екология) –
5 члена;
Комисия по законността и нормативните актове (местно самоуправление, нормативна

•

уредба, приватизация и следприватизационен контрол) – 5 члена;
Комисия по чл. 25, ал. 1, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на

•

интереси – 7 члена. 46
През последните години Общински съвет Харманли активно работи и е приел
редица наредби, стратегии, програми, планове и правилници, за прилагане на българското
законодателство на територията на Община Харманли. Повечето от тези документи са
разработени и внесени в Общинския съвет от ръководството на Община Харманли.
9.5. Предоставяни услуги от общинската администрация
В съответствие с Административнопроцесуален кодекс (АПК), Наредба за
административното обслужване (НАО) и Наредба за административния регистър (НАР), в
Административния регистър на Интегрираната информационна система на държавната
администрация

на

Р

България

(АРИИСДАРБ

-

https://iisda.government.bg/adm_services/services/from_municipality_administrations), е посочен
списък с услугите, които се предоставят от общинските администрации. Услугите се разделят
на:
•

Административни услуги "Зелена система";

•

Административни услуги „Кадастър“;

•

Административни услуги "Контрол по строителството";

•

Административни услуги "Местни данъци и такси";

•

Административни услуги „Нотариална дейност“;

46

https://www.harmanli.bg/bg/struktura-i-sastav-na-obshtinski-savet-grad-harmanli-mandat-2019-2023
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•

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне;

•

Административни услуги "Реклама";

•

Административни услуги "Селско стопанство и екология";

•

Административни услуги "Социални дейности";

•

Административни услуги "Транспорт";

•

Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт";

•

Административно-технически услуги „Общинска собственост“;

•

Административно-технически услуги „Устройство на територията“;

•

Правни и административно-технически услуги.
Общинската администрация предлага основните административни услуги, като част

от тях са електронни. За съжаление не може да се направи сравнение с предлаганите
електронни услуги през 2013 г. (последната година от предходния програмен период), за да
може да се направи сравнителен анализ, поради липса на информация. Със сигурност
предстои да се увеличава броят и делът на предлаганите електронни услуги през програмен
период 2021 – 2027 г.
9.5.1. Предоставяни услуги от общинската администрация
Информация

за

предоставяните

административни

услуги

от

общинска

администрация Харманли може да се получи на https://www.harmanli.bg/bg/administrativniuslugi.
•

Бланки ГРАО:

•

Други:

•

-Бланки ТУСиЕ:

•

Местни

данъци

и

такси

-

https://www.harmanli.bg/bg/spisak-na-administrativni-

uslugi/administrativni-uslugi-2019-g
9.5.2. Електронна община - предоставяни електронни услуги
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Информация за предоставяните електронни услуги предлагани от Дирекция
„Местни данъци и такси“ в общинска администрация Харманли може да се получи на
https://harmanli.imeon.bg/Webuslugi/frmEUslugi.aspx.
Община Харманли също предлага допълнително 22 бр. електронни услуги чрез
следния линк: https://auslugi.com/public/home/harmanli/index.
Допълнително могат да се завяват и над 40 бр. услуги чрез „Единен портал за достъп
до

електронни

услуги“

на

Държавна

Агенция

"Електронно

управление"

(https://egov.bg/wps/portal/egov/nachalo/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwLc
HT3cLQwMDE38jA0Cfbz8wwwMDY28PQz0wwkpiAJKG-AAjiD9UWAlHoEWjobFkbeFoZuQAlfn2BXp2AXIwNXM6gCPGYU5EYYZDoqKgIA_8D_eA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FB
IS9nQSEh/).
9.6. Общински публични регистри
С цел подобряване на местното управление в Община Харманли, повишаване на
публичната информираност на гражданите за дейността на местната власт и изграждане на
доверие между местната власт и гражданите, общинската администрация е създала редица
публични регистри. От тях заинтересованите лица могат да получат интересуващата ги
информация на https://www.harmanli.bg/bg/publichni-registri
•

Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в които участва Община Харманли;

•

Регистър на търговските дружества с общинско участие;

•

Информация за свободни терени в Община Харманли, предвидени с цел реализиране на
инвестиционни проекти, съгласно чл. 22, т. 7 от Закона за насърчаване на инвестициите;

•

Общински концесионен регистър;

•

Публичен регистър на общинските предприятия;

•

Регистър на въведените в експлоатация обекти през 2017 г.;

•

Регистър на въведените в експлоатация обекти през 2018 г.;

•

Регистър на въведените в експлоатация обекти през 2019 г.;

•

Регистър на въведените в експлоатация обекти през 2020 г.;

•

Регистър на ПУП-ПЗ-2017 г.;

•

Регистър на ПУП-ПЗ-2018 г.;
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•

Регистър на разрешенията за изготвяне на ПУП 2019 г.;

•

Регистър на разрешенията за изготвяне на ПУП 2020 г.;

•

Регистър на ПУП-изменение на кадастрален план и план за регулация; Регистър на ПУПизменение на кадастрален план и план за регулация – 07.2020;

•

Регистър на разрешения за строеж 2017 г.;

•

Регистър на издадените Разрешения за строеж 2019 г.;

•

Регистър на имотите публична общинска собственост;

•

Регистър на имотите частна общинска собственост;

•

Регистър на издадени разрешителни за водовземане от повърхностен воден обект.

9.7. Проекти на Община Харманли
В периодите 2007 – 2013 и 2014 – 2020 г. Община Харманли е успяла да спечели 44
проекта, чрез които са привлечени и инвестирани средства от структурните фондове на ЕС.
Таблица 208. Проекти на община
Харманли по оперативни програми (2007 – 2013 г. и 2014-2020 г. 47)
Източник: СИАРБ

През програмния период 2007 – 2014 г.
Община Харманли е разработила и успешно
защитила 25 проекта, с които е привлякла 24
228 749 лв. от СФ на ЕС за инвестиране в
общината. Някои от проектите са приключили

Оперативна
програма
ОП „РР“
ОП „РКБИ“
ОП „ЧР“
ОП „АК“
ПРСР М321
Общо

Брой
проекти
3
3
3
4
3
16

Сума
(хил. лв.)
1937.9
7498.7
891.2 48
338.9
7628.8
18295.5

през периода до 2013 г., но има и такива, които са приключили в програмен период 2014 –
2020 г.
С проектите, финансирани от ОПРР, са изградени и рехабилитирани: бул.
„България“ в гр. Харманли и е подобрена достъпността, рехабилитиран е общински път;
приложени са мерки за енергийна ефективност на училище в гр. Харманли; създаден е център
за настаняване от семеен тип; съхранено е културното наследство чрез организиране и
провеждане на фестивал. Средствата по ПРСР са инвестирани за създаване на МИГ,
подобряване на системата за водоснабдяване в с. Лешниково, захранващ водопровод с.
СИАРБ, етап 2, част 2, НЦТР, 2019, с. 18, 24, 48, 53 и 60.
отнася се за периода 2014 – 2020 г. При детайлното изследване на въпроса отчетът е за 24229 хил. лв.
47

48
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Орешец – с. Върбово и предотвратяване на последствията от наводненията в с. Бисер
(подобряване на системата за водоснабдяване, изграждане на система за събиране, отвеждане
на отпадъчните води и изграждане на ПСОВ – Първи етап). Средствата по ОПАК са насочени
към създаване на функционален анализ на Община Харманли и повишаване на капацитета на
Община Харманли за ефективно формулиране и изпълнение на общински политики с
гражданско участие. Средствата по ТГС Гърция – България са насочени към опазване на
здравето на градското население с цел превенция, чрез прилагане на насоки за използване на
нови технологии (закупуване на техника за МБАЛ Харманли) и управление на крайречните
хабитати и техните посетители. Списъкът от проекти през периода 2007 – 2013 г. е даден в
таблицата по-долу.
Таблица 209. Проекти на Община Харманли по оперативни програми (2007-2013 г.)
Номер на
договор и дата
на сключване
РД
02-3056/19.09.07

BG2005/BG 161
PO
001/2.1.02/2007/027
РД 50-177

BG 161 PO 001
/1.1-09/2010
/
027

BG 161 PO 001
/1.1-10/2010
/
028

BG161Р0001/1.1
-12/2011/035

Наименование на проекта

Програма за
финансиране

„Изграждане и рехабилитация на
бул. "България" в гр. Харманли за
интегрирана,
транспортна
и
социална достъпност на градската
среда“
„Рехабилитация на общински път
HKV - 1214 – разклон на път III – 503
/ с. Иваново – с. Върбово / до с.
Славяново, км 0+000 до км 7+000“
„Придобиване
на
умения
и
постигане на обществена активност
за потенциална местна инициативна
група на територията на Община
Харманли“
„Прилагане мерки за енергийна
ефективност в ОУ „Иван Вазов“

ОПРР 2007-2013 г.

2 100 000.00 Приключил
успешно преди
2014 г.

ОПРР 2007-2013 г.

3 776 640.00 Приключил
успешно преди
2014 г.

Европейски
земеделски фонд
за развитие на
селските региони
2007 - 2013 г.
ОПРР 2007-2013г.

185 588.00 Приключил
успешно преди
2014 г.

Мерки за опазване на здравето на ТГС Гърция градското население с цел превенция, България 2007чрез прилагане на насоки за използване 2013 г.
на нови технологии
„Харманли в песни и багри“
ОПРР 2007-2013 г.
„Управление на крайречните хабитати ТГС Гърция и
техните
посетители, България 2007разпространяване
на
знания
и 2013 г.
формиране на общественото съзнание в
защитените райони“
„Изграждане
на
Център
за ОПРР 2007-2013 г.
настаняване от семеен тип и дворно
пространство“
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БФП (лева)

Статус

1 060 103.00 Приключил
успешно през
2014 г.
494 60.00 Приключил
успешно
475 569.00 Приключил
успешно
през 2013 г.
138 353.00 Приключил
успешно преди
2014 г.
759 513.00 Приключил
успешно през
2014 г.
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№26/321/01227

"Предотвратяване на последствията
от наводненията в с. Лешниково,
общ. Харманли чрез подобряване на
системата за водоснабдяване в с.
Лешниково“
"Захранващ
водопровод
село
Орешец- село Върбово, Община
Харманли"
"Предотвратяване на последствията
от наводненията в с. Бисер, общ.
Харманли, чрез подобряване на
системата
за
водоснабдяване,
изграждане на система за събиране и
отвеждане на отпадъчните води и
ПСОВ на с. Бисер - ПЪРВИ ЕТАП“
"Функционален анализ на Община
Харманли"

ПРСР 2007-2013 г.

1291 843.00 Приключил
успешно през
2015 г.

ПРСР 2007-2013 г.

838 051.00 Приключил
успешно през
2015 г.
7 024 634.00 Приключил
успешно през
2015 г.

“Повишаване на капацитета на
Община Харманли за ефективно
формулиране и изпълнение на
общински политики с гражданско
участие“
„Повишаване на квалификацията на
служителите в Община Харманли“

ОПАК 2007- 2013
г.

CB-Road-B2-2104

"Общинските пътища-част от
националната и трансгранична
мрежа"

BG 051 PO 001 5.2.12-0021

№45/3/0338/
20.12.2013г.

„Разкриване
и
устойчиво
функциониране на център за
настаняване от семеен тип в град
Харманли“
„Обучение на служителите в
Община Харманли за постигане на
по-ефективна администрация“
„Тласкателен
водопровод
от
помпена станция село Орешец до
резервоар с . Орешец, Община
Харманли“
“Реконструкция на улицата край
училището в с. Българин

Европейско
териториално
сътрудничество
Гърция – България
2007-2013
ОПРЧР
20072013г.

№45/3/3130757/
26.06.2014г.

“Ремонт на
Харманли“

№45/2/2260758/
04.08.2014г.

„Превантивни дейности срещу
пожари на общинско предприятие
„Горска компания“
„Ремонт на читалищни сгради с.
Лешниково и с. Иваново, Община
Харманли“

№26/321/01224
№26/321/01229/

BG051PO002 /
12 / 1.1 – 04
Дог.№12-11-1
BG051PO002/13
/1.3-07
Дог.
№13-13-14
BG 051 PO 002 /
13/ 2.2-11

BG 051 PO 002
/12/2.2-14; Дог
№ М13-22-44
№45/3/3210344
/20.12.2013г.

№45/3/3221036
04.08.2014г.

Исторически

музей
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ПРСР 2007-2013 г.

ОПАК 2007- 2013
г.

ОПАК
2013г.

ОПАК
2013г.

2007-

2007-

113 768.00 Приключил
успешно през
2014 г.
79 470,80 Приключил
успешно през
2014 г.
89 890,00 Приключил
успешно
през 2014 г.
3 091 558,00 Приключил
успешнопрез
2015 г.
174 657,00 Приключил
успешно
през 2013 г.

ПРСР 2007-2013г.
чрез
МИГ
Харманли

132 720,00 Приключил
успешно през
2015 г.
255 422,00 Приключил
успешно през
2015 г.

ПРСР 2007-2013г.
чрез
МИГ
Харманли
ПРСР 2007-2013г.
чрез
МИГ
Харманли
ПРСР 2007-2013г.
чрез
МИГ
Харманли
ПРСР 2007-2013г.
чрез
МИГ
Харманли

269 700,00 Приключил
успешно през
2015 г.
93 338,00 Приключил
успешно през
2015 г.
396 000,00 Приключил
успешно през
2015 г.
276 360, 00 Приключил
успешно през
2015 г.
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BG 051 PO 001 5.1.04-0070С0001
BG 051 PO 001 5.2.09

„Създаване на звено за услуги в
домашна среда /Помощ в дома/“

BG
05М90PО0012.2015.001С0001
Общо

„Нови възможности за грижа“

„Подкрепа за достоен живот“

25 броя

ПРСР 2007-2013г.
чрез
МИГ
Харманли
ОПРЧР
20072013г.
ОПРЧР
2013г.

2007-

237 748,00 Приключил
успешно през
2014 г.
629 834,00 Приключил
успешно през
2015 г.
688 529,00 Приключил
успешно през
2015 г.

24 228
749,00
Източник: Общинска администрация Харманли

Средно на година през периода 2007 – 2013 г. са изпълнявани по 3,57 проекта.
Средната стойност на едни проект е 969 хил. лв. Средно на година на изпълнявани проекти
на стойност 3461 хил. лв.
Разпределението на проектите по оперативни програми и други източници на
финансиране за периода 2007 – 2013 г. е както следва:
1. ПРСР - 10 проекта на стойност 11219 хил. лв. и относителен дял – 46,3%,
2. ОПРР – 5 проекта на стойност 7822 хил. лв. и относителен дял – 32,3%,
3. ТГС България – Гърция – 3 проекта на стойност 3279 хил. лв. и дял – 13,5%,
4. ОПРЧР – 3 проекта на стойност 1493 хил. лв и дял – 6,2% и
5. ОПАК – 4 проекта на стойност 416 хил. лв. и дял 1,7%.
През изтеклия програмен период (2014 – 2020 г.) Община Харманли е кандидатствала
с 19 проекта за безвъзмездно финансиране по различни програми финансирани от фондове на
ЕС. Един от тези проекти не е одобрен за финансиране, 1 проект е подаден пред ПРСР и е в
процедура на разглеждане и одобрение за финансиране. Финансирани са общо 17 проекта на
Община Харманли на стойност 15 913 998,66 лв. От тях, 8 проекта са приключили успешно, а
9 проекта са в процес на изпълнение. Седем от проектите са финансирани от ПРСР. С тях са
ремонтирани Историческия музей в гр. Харманли, общински пътища и улична мрежа. В
процес на изпълнение са 3 проекта: „Изграждане и оборудване на комбинирано спортно
игрище, разположено в парк „Димана Данева“, „Обновяване на Гробищен парк“ гр. Харманли
и „Харманли – култура, традиции и обичаи“. Един проект е финансиран по ОПРР – изграден
е „Дневен център за подкрепа на деца с увреждане“. По ОПРЧР са финансирани три проекта:
„Продължаваща подкрепа за деинституционализация за деца и младежи с увреждания и
техните семейства в дневен център „Надежда“, гр. Харманли“, „Предоставени са социални
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услуги за жителите на общината“ и „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания“. По ОПХОМП ФЕПНЛ са финансирани два проекта за предоставяне на „топъл
обяд“. По ОПОС е финансиран един проект за изграждане на общинско съоръжение за
компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци. По програма ТГС България - Турция 2014-2020 са финансирани два проекта „Реставрация, консервация,
конструктивно укрепване и експониране на Гърбавия мост в гр. Харманли“ и „Реновиране на
парк "Димана Данева" в гр. Харманли“. По програма ТГС - Гърция - България 2014-2020 е
доставено медицинско оборудване за МБАЛ „Харманли“. В процес на финансиране е проект
за реновиране на Детска градина „Ален мак“.
Средногодишно от ЕФ и национално финансиране общината допълнително е
привлякла и инвестирала в общинската икономика 15 913 998.66 лв. за периода 2014 – 2020 г.,
по данни на Общинска администрация Харманли.
Таблица 210. Проекти на Община Харманли по ОП (2014-2020 г.)
Номер на
договор и дата
на сключване

26/07/2/0/00722 от
01.12.2017 г.
26/07/2/0/00638 от
19.12.2017 г.
26/7/2/0/00506 от
19.03.2018 г.
BG06RDNP0017.007-0109 от
09.05.2019 г.
BG06RDNP00119.010-0003 от
09.09.2019 г.
BG16RFOP0015.001-001 от
03.01.2018 г.
BG05M9OP0012.002-0064 от
17.09.2015 г.
BG05M9OP0012.019-0007 от
04.11.2019 г.
BG05M9OP0012.040-0107 от
01.06.2019 г.

Наименование на проекта

Програма за
финансиране

"Основен ремонт, реконструкция,
консервация и реставрация на
исторически музей - гр. Харманли,
УПИ III, кв. 159в“
"Рехабилитация и реконструкция на
общинска пътна мрежа на територията
на Община Харманли“
"Рехабилитация и реконструкция на
улична мрежа на територията на гр.
Харманли"
„Изграждане
и
оборудване
на
комбинирано
спортно
игрище,
разположено в парк "Димана Данева"
гр. Харманли“
"Рехабилитация и реконструкция на
улична мрежа на територията на гр.
Харманли"
"Дневен център за подкрепа на деца с
увреждане и техните семейства
"Надежда", гр. Харманли"
"Социални услуги за жителите на
Община Харманли"

ПРСР - ДФЗ, под
Мярка 7.2

387 739.03

Приключил
успешно

ПРСР - ДФЗ, под
Мярка 7.2

5 852 624.42

Приключил
успешно

ПРСР - ДФЗ, под
Мярка 7.2

1 954 046.84

Приключил
успешно

ПРСР - ДФЗ, под
Мярка 7.2

117 180.00

В процес на
изпълнение

ПРСР - МИГ Харманли, под Мярка
7.2
ОПРР 2014-2020

387 524.90

В процес на
изпълнение

424 999.20

Приключил
успешно

ОПРЧР 2014-2020

500 000.00

Приключил
успешно

"Продължаваща
подкрепа
за
деинституционализация за деца и
младежи с увреждания и техните
семейства в дневен център "Надежда"
гр. Харманли“
"Патронажна грижа за възрастни хора
и лица с увреждания в Община
Харманли"

ОПРЧР 2014-2020

1 171 006.33

В процес на
изпълнение

ОПРЧР 2014-2021

178 312.63

Приключил
успешно
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БФП
(лева)

Статус
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BG05M9OP0016.002-0075 от
03.04.2021г.
BG05FMOP0013.01-19 от
06.07.2015г.
BG05FMOP0013.002-0010 от
01.07.2016 г.
BG05FMOP0015.001-0073 от
01.01.2021г.
BG16M1OP0022.005-0005 от
12.04.2018 г.
CB005.2.21.123,
№РД-02-29-82 от
23.07.2019 г.

CB005.2.21.103,
№РД-02-29-279
от 03.12.2019 г.
NO.B2.9a.10
от
12.10.2017 г.
BG06RDNP00119.010-0002
от
07.07.2020г.
BG06RDNP00119.017-003
от
31.03.2020г.
Общо

„Патронажна грижа + в Община
Харманли

ОПРЧР 2014-2021

287 420.10

В процес на
изпълнение

"Осигуряване на топъл обяд в Община
Харманли"

ОПХОМП ФЕПНЛ

40 958,40

Приключил
успешно

"Осигуряване на топъл обяд в Община
Харманли"

ОПХОМП ФЕПНЛ

328 691.99

Приключил
успешно

"Топъл обяд в условия на пандемията
от COVID-19 в Община Харманли"

ОПХОМП ФЕПНЛ

110 484,00

В процес на
изпълнение

"Изграждане на общинско съоръжение
за компостиране на разделно събрани
биоразградими и зелени отпадъци на
Община Харманли"
"Цялостна реставрация, консервация,
конструктивно
укрепване
и
експониране на Гърбавия мост в гр.
Харманли“, Проект "Възраждане на
древните исторически и културни
коридори"
"Цялостно реновиране на парк
"Димана Данева" в гр. Харманли,
Проект "Дървото на живота"
"Укрепване на първична медицинска
помощ в изолирани и изоставени
трансгранични райони"
"Обновяване на Гробищен парк" гр.
Харманли

ОПОС 2014-2020

2 440 464.76

В процес на
изпълнение

ТГС - България Турция 2014-2020

748 159.07

В процес на
изпълнение

ТГС - България Турция 2014-2020

553 798.35

В процес на
изпълнение.

ТГС - Гърция България 2014-2020

552 838.58

В процес
изпълнение

на

ПРСР - МИГ Харманли, под Мярка
7.2
ПРСР - МИГ Харманли, подмярка
7.6

236 538,17

В процес
изпълнение

на

39115,99

В процес
изпълнение

на

"Харманли - култура, традиция и
обичаи"
19 броя

16 311
902.76

Източник: Общинска администрация Харманли

За периода 2014 -2020 г. са изпълнение 19 проекта на стойност 16 312 хил. лв.
Средната стойност на един проект е 859 хил. лв. Средно на година се изпълняват по 2,71 бр.
проекти на средна стойност 2330 хил. лв.
Разпределението на изпълнените проекти на Община Харманли през периода 2014 –
2020 г. е следното:
1. ПРСР – 7 проекта на стойност 8687 хил. лв.,
2. ОПОС – 1 проект на стойност 2440 хил. лв.,
3. ОПРЧР – 4 проекта на стойност 2137 хил. лв.,
4. ТГС България – Турция 2 проекта на стойност 1302 хил. лв.,
5. ТГС България – Гърция – 1 проект на стойност 553 хил. лв.,
6. ОПХОМП – ФЕПНЛ – 3 проекта на стойност 480 хил. лв. и
7. ОПРР – 1 проект на стоност 425 хил. лв.
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Информацията предоставена от общинската администрация за успешно защитените
и реализирани проекти, показва значително по-различна картина, от тази в доклада на
СИАРБ. В доклада на СИАРБ се говори, че за двата планови периода 2007 – 2013 и 2014 –
2020 г. са одобрени и финансирани от Фондове на ЕС 16 проекта на стойност 18 295 500.00
лв. По данни на общината всъщност става дума за 42 проекта на обща стойност 40 142 747.66
лв. При това положение се приемат данните на общината, която точно и своевременно е
планирала, отчитала и въвеждала в действие различните проекти през двата планови периода.
Може да се подчертае значителната активност на общината в разработване на проекти и
привличане на средства от СФ на ЕС, както и от други източници.
9.8. Постигнат напредък по изпълнение на ОПР 2014 – 2020 г.
Резултатите за изпълнението на ОПР Харманли за периода 01.01.2014 г. до 31.12.2019
г., изпълнението на конкретните мерки и проекти са въз основа на информацията, предоставена
от дирекциите и отделите в общинска администрация Харманли, външни институции и
организации.
Основната стратегическа цел на общинската политика за периода 2014-2020 година е
създаване на нови възможности за подобряване условията за развитие на местната икономика и
средата на живот на хората, съпровождани от повишаване на заетостта, доходите,
образователното равнище, здравния статус и духовния растеж на населението.
ОПР на Община Харманли 2014-2020 г. включва една стратегическа цел, 5 приоритета
и 16 специфични цели и мерки, чрез които да се реализират приоритетите:
•

Приоритет 1: Интелигентен растеж и икономическо развитие;

•

Приоритет 2: Постигане на социална кохезия чрез укрепване и развитие на човешкия
капитал;

•

Приоритет 3: Техническа и инженерна инфраструктура;

•

Приоритет 4: Екологично развитие;

•

Приоритет 5: Развитие на административния капацитет и нови професионални умения.
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Таблица 211. Приоритети, мерки и проекти на Община Харманли (2014 – 2020 г.)
Показатели
Сума, хил. лв.
Средно, хил. лв.
Наименование
Брой
План
Отчет
План
Отчет
Специфични цели
16 163571
22247
10223
1390
Мерки
36 163571
22247
4544
618
Проекти по ОПР
72 163571
22247
2272
309
Нови проекти
34 163571
22247
4811
654
Общо проекти
106 163571
22247
1543
210
Дял на нови проекти,%
32.1
100
13.6
67.9
67.9
Източник: Годишен доклад за 2019 г. по изпълнение на ОПР Харманли и отчетни доклади за 2015-2018 г.,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Специфичните цели са 16 бр. За периода 2014 – 2020 г. средният брой специфични
цели е 16 : 7 = 2.3 цели на година. Мерките са 36 и средно на година са 36 : 7 = 5.1 бр.
Проектите в ОПР са 72 бр. или средно на година 72 : 7 = 10.3 бр. Този анализ на
средногодишния брой на специфичните цели, мерките и проектите подсказва, че общинската
администрация има амбициозни цели за сериозни промени в социално-икономическата
картина на общината. През периода са разработени и изпълнени още 34 проекта, с което
проектите за изпълнение стават 106 бр. или по 15.1 бр. на година. Това се дължи на факта, че
новите проекти нямат кореспонденция с проектите, които са залегнали в ОПР. При такова
количество проекти на година е лесно да се изчисли, че средно на месец общината трябва да
подготвя, респ., да завършва средно по 1.26 проекта на месец. Това е значително натоварване
за персонала на общината и води до претоварване във времето и за липса на възможности за
адаптация на общината към различни проекти и тяхното бързо адаптиране в реалния живот.
На една специфична цел се падат средно по 2.25 мерки, при това за някои цели няма
мерки или проекти. На всяка специфична цел се падат средно по 4.5 проекта, като за някои
мерки няма предвидени проекти.
Планът за инвестиции по проектите по ОПР е 163 571 хил. лв. за 7 години или средно
по 23 367 хил. лв. На една специфична цел се падат по 10 223 хил. лв., на една мярка 4 544
хил. лв. и на един проект по ОПР – 2 272 хил. лв.
Отчетът за изпълнение на специфичните цели, мерки и проекти (по ОПР и нови) е
16312 хил. лв. Към 31.12.2019 г. изпълнението на плана е 10%, т. е. на база общата стойност,
заложена в ОПР. Вероятно тази сума ще бъде увеличена до крайния срок на влагане на
инвестиции по проекти от общинския и републиканския бюджети и СФ на ЕС. Средната
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планова стойност на един проект (по ОПР и нов) е 1 543 хил., а отчетът за тези проекти е
средно 858 хил. лв.
Първият и вторият приоритети имат равен дял в проектите (по ОПР и нови) - по
31.1% или общо 62.2%. Явно е, че ОПР залага изключително много на социалноикономическото развитие на територията на общината. По първия приоритет „Интелигентен
растеж и икономическо развитие“ са предвидени 29 проекта по ОПР, но са изпълнени нови 4
проекта. Т. е. равнището на изпълнение на проектите е едва 12%, при това само за сметка на
новите проекти.
По вторият приоритет „Постигане на социална кохезия чрез укрепване и развитие на
човешкия капитал“ са изпълнени 16 нови проекта, при план по ОПР - 17 проекта. Степента
на изпълнение на проектите е 48.5%. Може да се отбележи, че новите проекти допринасят за
високата степен на изпълнение на приоритета.
Таблица 212. Структура на проектите по приоритети за 2014 – 2020 г.
Приоритети

Специфични
цели

Мерки

Проекти
по ОПР

Нови
проекти

Общо
проекти

Дял
проекти,%

Приоритет № 1.
Интелигентен растеж и
икономическо развитие
5
15 29
4
33
31.1
Приоритет № 2.
Постигане на социална
кохезия чрез укрепване и
развитие на кохезия чрез
укрепване и развитие на
човешкия капитал
5
8
17
16
33
31.1
Приоритет № 3.
Техническа и инженерна
инфраструктура
2
5
10
8
18
17.0
Приоритет № 4.
Екологично развитие
1
4
10
4
14
13.2
Приоритет № 5. Развитие
на административния
капацитет и нови
професионални умения
3
4
6
2
8
7.5
Източник: Годишен доклад за 2019 г. по изпълнение на ОПР Харманли и отчетни доклади за 2015-2018 г., обработка
„Адориа Консулт“ ЕООД

По третият приоритет „Техническа и инженерна инфраструктура“ по план са
предвидени 10 проекта по ОПР и са изпълнени 8 нови проекта. Степента на изпълнение на
общите проекти е 44.4%, т. е. този приоритет е сравнително най-добре изпълнен по брой
проекти, отново за сметка на новите проекти.
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По четвъртият приоритет „Екологично развитие“ са планирани 10 проекта по ОПР,
а са изпълнени 4 бр. нови проекта. Степента на изпълнение на проектите са 28.6%, основно
за сметка на новите проекти.
По петият приоритет „Развитие на административния капацитет и нови
професионални умения“ по план са предвидени 6 проекта по ОПР и са изпълнение 2 нови
проекта. Изпълнението е 25% за сметка на новите проекти.
Стойността на специфичните цели, мерките и проектите по ОПР на Община
Харманли за периода 2014 - 2020 г. е дадена в таблицата по-долу.
Таблица 213. Стойност на специфичните цели, мерките и проектите по ОПР Харманли за
периода 2014 – 2020 г. (хил. лв.)
Приоритети
Община
РБ
ЕС
Други Фирми
Общо
Дял,%
Приоритет № 1.
Интелигентен растеж и
икономическо развитие
545
527
6506
240
3369
11187
6.8
Приоритет № 2. Постигане на
социална кохезия чрез
укрепване и развитие на
12.0
човешкия капитал
1174
1390
17086
0
0
19650
Приоритет № 3. Техническа и
инженерна инфраструктура
4215
6965 112390
0
500
124070
75.9
Приоритет № 4. Екологично
развитие
570
990
6020
0
100
7680
4.7
Приоритет № 5. Развитие на
административния капацитет
и нови професионални
0.6
умения
145
40
799
0
0
984
Всичко
6649
9912 142801
240
3969
163571
100
Дял,%
4.06
6.06
87.30
0.15
2.43
100.00
Източник: Годишен доклад за 2019 г. по изпълнение на ОПР Харманли и отчетни доклади за 2015-2018 г., обработка
„Адориа Консулт“ ЕООД

Основната част от инвестициите е насочена към Приоритет 3 “Техническа и

инженерна инфраструктура“ с дял 75.9%. Такова разбиране за ОПР 2014 – 2020 г. е напълно
естествено. На второ място е Приоритет 2 „Постигане на социална кохезия чрез укрепване и
развитие на човешкия капитал“ с изпълнение от 12% и на трето място Приоритет 1
„Интелигентен растеж и икономическо развитие“ – с дял 6.8%.
Средното участие на отделните източници на финансиране по отчет спрямо плана в
ОПР е както следва: общинският бюджет има участие от 25.8% от планираните средства,
републиканският бюджет – 101.4%, средствата от ЕС – 6.1%, други източници -185.8% и
фондове и фирми – 32.7%. В това отношение Община Харманли е постъпила твърде добре,
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защото е привлякла инвестиции от републиканския бюджет и от други източници. Участието
на фондове и фирми е едва забележимо, докато участието на средствата от СФ на ЕС е
минимално.
Накратко е направен анализ на отделните приоритети, мерки и проекти.
Приоритет 1 „Интелигентен растеж и икономическо развитие“ е насочен към
развитието на диверсифицирана и устойчива местна икономика, чрез реализиране на
потенциала и ресурсите на общината за икономическо развитие. В ОПР на Община Харманли
се предвижда насърчаване възникването и развитието на бизнес на съвременни предприятия
на високо технологично ниво, развитие на туристическия отрасъл и пазарно ориентирано
селско и горско стопанство.
По този приоритет са заложени 5 специфични цели с 14 мерки за тяхното постигане.
Специфична цел 1. Повишаване производството и продукцията в промишлеността
и селското стопанство. Тя съдържа:
•

Създаване на условия за стимулиране на МСП – не е изпълнена;

•

Създаване на регионални клъстери и мрежи - не е изпълнена;

•

Подкрепа за фирми-производители от общината – не е изпълнена.

В периода 2007 – 2013 г. е разработен и реализиран успешно проект за създаване на местна
инициативна група /МИГ/с активното участие на Община Харманли. Одобрена е Стратегията
за местно развитие, по която се финансират от ПРСР редица проекти на земеделски
производители, микропредприятие, неправителствени организации и Община Харманли през
периода 2014 – 2020 г. Предстои ново разработване на Стратегия и възможности за
финансиране на нови проекти целево за Община Харманли.
През 2019 г. по първата мярка в общината се реализират проекти по Програма за
развитие на селските райони (ПРСР): Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства закупуване на техника за модернизиране на стопанство за производство на зеленчукови и
зърнено - житни култури“ – 1 бр.
Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
– 3 бр. и Подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ – 9 бр. – общо 13 бр.
проекти.
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Може да се отбележи, че тези проекти са реализирани по мерки, които не са
съществували към момента на създаване на ОПР 2014 – 2020 г. Освен това е добре да се
проследи, че към 31.12.2018 г. в сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ се отбелязва
увеличение на предприятията със 7.6%, но броят на заетите намалява с 33.4%, като
абсолютното намаление е с 434 бр. заети. Т. е. отчетът за подпомагане на МСП е довел до
изключително силно намаление на заетите в сектора. Може да се допусне, че това се дължи
на рязкото увеличаване на производителността на труда, но това изисква допълнителни
изследвания на този сектор на икономиката. При преработващата промишленост,
предприятията намаляват със 7.6%, заетите също намаляват с 3.8%. Намаление се отбелязва
и за строителството – намаление на броя на предприятията с 10.5% и на заетите с 29%. Т.е.
не може да се проследи как общината е подпомогнала местната икономика в тези сектори.
Същевременно с действията си общината ограничава тези негативни тенденции в местната
икономика.
В отчетите на общината няма отбелязани мероприятия по интеграция на местната
власт в бизнеса и със съседните общини или с областта: проведени срещи, взети решения, не
може да се проследят връзките на общината с бизнеса и др.
Специфична цел 2. Изграждане на подходяща бизнес среда и повишаване на
инвестиционния интерес към общината. Специфична цел 2 съдържа:
•

Повишаване на конкурентоспособността чрез маркетинг, премахване на пречките за
инвестиции, координиране на инициативите за икономическо развитие;

•

Подкрепа за развитие на бизнес и пазарна инфраструктура;

•

Подкрепа на ново технологично развитие.
До 2019 г. не са изпълнявани дейности по нито една от тези мерки.
Специфична цел 3. Оптимално използване на природните ресурси за развитие на

селското стопанство. Специфична цел 3 съдържа:
•

Развитие на земеделието и животновъдството;

•

Подмяна и увеличаване на трайните насаждения;

•

Оптимизиране на поливното земеделие;

•

Засаждане и отглеждане на нови и възстановяване на съществуващи горски масиви.
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До 2019 г. не са изпълнявани дейности по нито една от тези мерки. Има финансирани
частни проекти през МИГ и Стратегията за ВОМР.
Специфична цел 4. Подобряване на организацията и качеството на човешките
ресурси в аграрния сектор. Специфична цел 4 съдържа:
•

Осигуряване на масов достъп до актуална информация и повишаване на научното
обслужване в аграрния сектор;

•

Укрепване на съществуващите и създаване на нови браншови организации на
производители: овощари, пчелари, животновъди и зърнопроизводители.
До 2019 г. не са изпълнявани дейности по тези мерки.
Специфична цел 5. Разнообразяване на икономическите дейности и повишаване

качеството на живот в селата. Специфична цел 5 съдържа:
•

Привличане на инвеститори в предприятия за преработка на плодове и зеленчуци:
замразяване, сушене, консервиране, дестилиране;

•

Подпомагане на частни инициативи в създаване на микропредприятия. Подпомагане на
частните инициативи в областта на туризма.
През 2019 г. се изпълняват следните проекти: проект по мярка 4.1 – отбелязан по-

горе, един проект по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“ от СВОМР на сдружение „МИГ Харманли“. Стойността на изпълняваните проекти
по Специфична цел 5 е в размер на 147 хил. лв., което е 25% изпълнение спрямо планирания
бюджет за целия програмен период 2014-2020 г. Общото изпълнение на приоритет 1 е 25.7%.
Изпълнението на всички приоритети в ОПР в стойност за периода 2014 – 2020 г. на
Община Харманли към 31.12.2019 г. е дадено в табл. 214.
Приоритет 2 „Постигане на социална кохезия чрез укрепване и развитие на
човешкия капитал“ е насочен към осигуряване на качествено здравеопазване, развитие на
инфраструктурата в общината, подобряване качеството на духовния живот и възможностите
за културно израстване, отдих и спорт и подобряване качеството на социалните услуги.
Специфична цел 1. Постигане на гъвкав пазар на труда и социална интеграция.
Специфична цел 1, съдържа 1 мярка „Изграждане на информационна система за търсената от
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инвеститорите на работна сила и предлаганите специалисти“. Няма данни за изпълнение на
целта.
Отбелязва се значително изпълнение на Приоритет 2 – 73.2%. На второ място е
изпълнението на Приоритет 4 с 56.9%. При останалите приоритети изпълнението е по-малко.
Всичко това се определя от активното разработване на тези 19 проекта през периода 2014 2020 г.
Таблица 214. Изпълнение на ОПР 2014 -2020 г. на Община Харманли (хил. лв.)
Общински
Средства от
Други
Фондове
РБ
ОБЩО
бюджет
ЕС
източници
Фирми
Приоритет № 1. Интелигентен растеж и икономическо развитие
План
545
527
6506
240
3969
11787
Отчет
0.0
316
1372
0.0
1338
3026
Изпълнение,%
0.0
60.0
21.1
33.7
25.7
Приоритет № 2. Постигане на социална кохезия чрез укрепване и развитие на човешкия капитал
1174
1390
17086
0.0
0.0
План
19650
Отчет
123
8135
5677
446
0.0
14381
Изпълнение,%
10.5
585.3
33.2
0.0
73.2
Приоритет № 3. Техническа и инженерна инфраструктура
План
4215
6965
112390
0.0
0.0
123570
Отчет
73
1175
8194
0.0
0.0
9442
Изпълнение,%
1.7
16.9
7.3
0.0
0.0
7.6
Приоритет № 4. Екологично развитие
570
990
6020
0.0
0.0
План
7580
Отчет
1508
366
2440
0.0
0.0
4314
Изпълнение,%
264.6
37.0
40,5
0.0
0.0
56.9
Приоритет № 5. Развитие на административния капацитет и нови професионални умения
План
145
40
799
0.0
0.0
984
Отчет
11
62
0.0
0.0
0.0
73
Изпълнение,%
7.6
155.0
0.0
0.0
0.0
7.4
ВСИЧКО
План
6649
9912
142801
240
3969
163571
Приоритети

Източник: Годишен доклад за 2019 г. по изпълнение на ОПР Харманли и отчетни доклади за 2015-2018 г., обработка
„Адориа Консулт“ ЕООД

Изпълнен е проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Харманли“, финансиран

по Оперативна програма за храни или основно материално подпомагане.
От няколко години в Община Харманли работи „Младежки медиатор“, който
изпълнява функцията на посредник между неактивните младежи и институциите, които
предоставят подходящите социални, образователни и други услуги, допълващи по ефективен
начин посредническите услуги, предоставяни от ДБТ. През 2019 г. е организирана „Трудова
борса в Културен център Харманли“, където са присъствали местни работодатели.
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Прилагат се активни мерки за насърчаване на заетостта по схеми на ОПРЧР, мерки
за обучение и заетост, програми за обучение и заетост: „Старт на кариерата“, „Младежка
заетост“ и „Обучение и заетост за младите“. През периода 2015 – 2020 г. Община Харманли
финансира „Младежки проекти“, финансирани в съответствие с приоритетите и целите на
ОПР за младежта в Община Харманли.
Специфична цел 2. Повишаване качеството на образованието. Специфична цел 2
съдържа:
•

Модернизиране на сградния фонд и оборудването на училищата;

•

Увеличаване дела на информационните и комуникационните технологии в училищата.
До 2019 г. по мерките са изпълнени следните дейности: закупени са: стерилизатори

– 8 бр.; климатици – 10 бр., фурна – 2 бр. за Отдел „Образование“ Харманли; закупена е
защитна стена Zyxel USG210 UTM BDL Firewall Appliance UTM Bundle (AS, AV, CF, IDP) 1 бр. за ОУ „Иван Вазов“ гр. Харманли; изграден е безжичен тип WiFi мрежи по НП „ИКТ в
училище“ - 1 бр. за ОУ „Ив. Вазов“ гр. Харманли; закупени са: тъч екран – 1 бр.; лаптоп – 14
бр.; климатици – 6 бр – за СУ „Неофит Рилски“ гр. Харманли; осигурена е отоплителната
инсталация „Калина“ с 3 конвектора – 1 бр. за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Иваново.
Закупени са преносими компютри, инвентар, счетоводен софтуер и други за образованието
към Община Харманли. През 2019 г. за детските градини са закупени 77 бр. четирикрилни
гардеробчета и 10 бр. масички.
През 2019 г. във всички училища и детски градини в Община Харманли са назначени
и образователни медиатори.
Специфична цел 3. Подобряване на здравните услуги и свободния достъп до тях.
Специфична цел 3 съдържа:
•

Развитие на здравната система;

•

Провеждане на общинска политика за намаляване броя на здравно неосигурените лица.
През 2019 г. се изпълнява проект „Укрепване на първичната медицинска помощ в

изолирани и изоставени трансгранични райони“, финансиран по програмата ИНТЕРРЕГ V-А
Гърция-България 2014-2020 г. Към Община Харманли е назначен и „Здравен медиатор“ по
проект „Заедно за по-добро здраве”.
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Специфична цел 4. Развитие на културата, спорта и младежките дейности.
Специфична цел 4 съдържа:
•

Развитие на културата, опазването и експонирането на културно-историческото
наследство;

•

Развитие на спорта и местата за отдих;

•

Развитие на младежките дейности.
До 2019 г. по мерките са извършени следните дейности: направен е възстановителен

ремонт на „Сводестия мост“ на р. Олу дере, изграден е спортен комплекс „Хеброс“ гр.
Харманли. В момента се изпълнява проект по „Основен ремонт, реконструкция, консервация
и реставрация на „Исторически музей гр. Харманли“. Изпълнени са проектите: „Харманли –
култура, традиции и обичаи“ и „Обновяване на гробищен парк – Харманли“.
През 2019 г. със средства от общинския бюджет са финансирани „Младежки
дейности 2019 г.“ с доброволен труд. Одобрени и финансирани са 10 проектни предложения,
по които са извършен следните дейности: доставка и монтаж на детско съоръжение в двора
на ОУ „Иван Вазов“; доставка и монтаж на беседка, клатушка и маса, засаждане на дървета,
храсти и цветя в с. Черепово; доставка и монтаж на сенник на сцена в село Доситеево;
доставка и засаждане на дръвчета в с. Бисер; доставка и монтаж на техническа лаборатория в
СУ „Неофит Рилски“; доставка и монтаж на спортно съоръжение в с. Поляново; доставка и
монтаж на беседка в с. Шишманово; доставка и монтаж на съоръжение в ДГ „Пролет“;
доставка и монтаж на съоръжение и засаждане на цветя в ДГ „Ален мак“; доставка и монтаж
на комбинирано съоръжение и засаждане на многогодишни цветя в ДГ „Пролет“ и
изграждане на зона за игри и отдих в с. Шишманово“. През 2017 г. по програма „От
компютрите към игрите на открито“ са изградени „Зона за отдих и спорт в гр. Харманли“ и
Детска площадка за игра на деца от 3 до 12 г. в с. Бисер“. През 2018 г. е изградена „Детска
площадка в с. Българин“ и е реализиран проект „Възстановяване на зона за отдих в с.
Преславец“. През 2019 г. е изграден „Кът за отдих и игри в с. Иваново“. През 2020 е завършен
„Парк за отдих и детски кът в с. Доситеево“.
В гр. Харманли действа активна организация на БМЧК с 25 члена - добре обучени с
високи организационни умения.
По ПУДООС е реализиран проект „Кът за отдих и игри в с. Иваново“.
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В процес на изпълнение е проект „Възраждане на древните исторически и културни
коридори“, финансиран по ТГС България - Турция 2014-2020 г. Община Харманли изпълнява
проекта в партньорство с „Асоциацията за популяризиране на Одрин и туризмът в Одрин“,
Турция. Основна цел за Община Харманли е: реставрация, консервация, конструктивно
укрепване и експониране на „Гърбавия мост“ над река Олу-дере. Отново по Трансграничната
програма за сътрудничество „България-Турция“ е финансиран и проект „Дървото на живота“.
Водещ партньор по проекта е община Инидже, Турция. С реализацията на проекта се цели
повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния регион, чрез по-добро
използване на природното, културно и историческо наследство и свързаната с него
инфраструктура.
По ПРСР се реализира проект „Изграждане и оборудване на комбинирано спортно
игрище, разположено в парк „Димана Данева“ в гр. Харманли“.
Специфична цел 5. Развитие на социалните услуги и интеграция на уязвимите групи.
Специфична цел 5 съдържа:
•

Развитие на социалните услуги;

•

Интеграция на уязвимите групи.
През 2019 г. е изпълнен проект „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и

техните семейства „Надежда“ гр. Харманли“, финансиран по ОПРР. Изградени са „Център за
настаняване от семеен тип“ и „Център за обществена подкрепа“. „Центърът за настаняване от
семеен тип“ е социална услуга от резидентен тип разкрита през 2014 г. по проект
„BG051PO001-5.2.12-0021-С0001“, „Разкриване и устойчиво функциониране на център за
настаняване от семеен тип в гр. Харманли“ по Схема: BG051PO001-5.2.12. „Разкриване на
социални услуги в общността“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския
социален фонд на Европейския съюз. Заповед № 572/12.05.2014 г. на Кмета на Община
Харманли, считано от 09.06.2014 г., се разкрива социална услуга Центъра за настаняване от
семеен тип, по Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12. С Решение 531/16.04.2014 г. на
Общински съвет Харманли, считано от 01.02.2014 г., се разкрива „Център за обществена
подкрепа“.
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През

2019

г.

се

изпълнява

проект

„Продължаваща

подкрепа

за

деинституционализация на децата и младежите с увреждания и техните семейства в Дневен
център „Надежда“ – гр. Харманли“, финансиран по ОПРЧР 2014-2020 г. На територията на
общината се изпълнява проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в
Община Харманли“, финансиран от ОПРЧР 2014-2020 г.
Общото изпълнение на приоритет 2 е 73.2%. Това финансиране е осъществено след
създаване на ОПР на общината. Явно това се дължи на голямата активност на общината при
привличане на средства от републиканския бюджети по Приоритет 2 през програмния
период.
Приоритет 3 „Техническа и инженерна инфраструктура“ е насочен към
развитието на обществената инфраструктура и осигуряване на привлекателна градска среда.
Специфична цел 1. Обновяване и доизграждане на техническата инфраструктура,
стимулираща развитието на конкурентоспособна общинска икономика, респективно
доходите на населението. Специфична цел 1 включва следните мерки:
•

Подобряване параметрите и състоянието на транспортната инфраструктура с регионална
значимост;

•

Енергийна ефективност.
Няма изпълнение по мерките за енергийна ефективност, независимо, че общината

има дългосрочна и краткосрочна стратегия за енергийна ефективност и за използване на ВЕИ.
През 2019 г. със средства от централния бюджет са направени рехабилитация
/реконструкция/изграждане на

улична

мрежа,

в т.ч.

тротоари:

рехабилитация

и

реконструкция на улица в кв. 115 по ПУП на гр. Харманли; изграждане на алея между ул.
„Хр. Ботев“ и ул. „Ал. Стамболийски“ в гр. Харманли; благоустрояване на междублоково
пространство в УПИ І, кв. 111 по ПУП на гр. Харманли; рехабилитация и реконструкция на
ул. „Капитан Петко Войвода“ между о.т. 130 и о.т. 361; рехабилитация и реконструкция на
ул. „И. Гебешев“; реконструкция на южния тротоар по бул. „България“ в участъка от ул.
„Сакар планина“ до ул. „Асен Златаров“; рехабилитация и реконструкция на улица „К.
Фичето“ от о.т. 102 до о.т. 124Б.
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През 2019 г. се изпълнява проект „Рехабилитация на улична мрежа на територията
на Община Харманли“, финансиран от ПРСР 2014-2020 г. Цели се рехабилитация и
реконструкция на улична мрежа на територията на гр. Харманли на улици: „Александър
Стамболийски“, ул. „Христо Ботев“ и ул. „Янко Сакъзов“.
През 2019 г. е сключен договор по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
Стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ Харманли“. Сключеният договор предвижда
рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на гр. Харманли: ул. „Св.
Климент Охридски“ и ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, предстои извършването на дейностите.
По ПРСР са извършени реконструкции на пътища към селата: Доситеево, Шишманово, Бисер
и Надежден.
Специфична цел 2. Изграждане, разширяване и поддържане на техническа
инфраструктура, подобряваща жизнената среда. Специфична цел 2 включва следните мерки:
•

Създаване и прилагане на стратегически подход при управлението на техническата
инфраструктура в общината;

•

Изграждане на канализационна мрежа и осигуряване пречистването на отпадъчните води
чрез изграждане на ПСОВ и довеждаща инфраструктура;

•

Подобряване на съобщителните връзки като качество и обхват на предлаганите услуги.
През 2019 г. са реализирани следните проекти: ремонт и подмяна на съществуващата

ВиК мрежа и сградни отклонения в гр. Харманли по улиците: „Христо Ботев“, „Александър
Стамболийски“, „Янко Сакъзов“ и бул. „Лозенград“; изграждане на канализация по участък
от ул. „Балкан“; поддържане на зелени площи, доставка на растителност и паркова
архитектура; доставка и монтаж на съоръжение за обособяване на площадка за кучета в парк
„Димана Данева“; закупуване и монтаж на съоръжения за детска площадка в УИП II, кв. 508
по ПУП на гр. Харманли (до Болницата); ремонт на съществуващи стълби с благоустрояване
на пространството около тях, във връзка с функционалното им предназначение за
преодоляване на денивелацията и достъп до парк „Димана Данева“.
Общото изпълнение на Приоритет 3 е 7.6%.
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Приоритет 4 „Екологично развитие“ е насочен към подобряване третирането на
битовите и промишлените отпадъци, в съответствие с провежданата национална политика за
опазване на околната среда, изграждането на пречиствателни съоръжения за отпадни води.
Приоритетът включва 1 специфична цел и общо 4 мерки.
Специфична цел 1. Трайно подобряване на екологичното състояние на Община
Харманли. Тази цел включва:
•

Екологичен мониторинг – изграждане на система за непрекъснато следене на
замърсяването на въздуха, водата и почвата;

•

Програмни мерки;

•

Технически и технологични мерки;

•

Партньорство с бизнеса и гражданското общество.
Няма данни за изпълнение на мерките с изключение на мярка 3.
През 2019 г. са извършени следните дейности: обезвреждане на отпадъци, закупени

са дълготрайни материални активи: употребяван сметосъбиращ автомобил - 1 бр.; контейнери
за разделно сметосъбиране - 100 бр.; употребяван товарен автомобил (контейнеровоз) - 1 бр.
и преработка на твърди битови отпадъци.
През 2019 г. се изпълнява проект „Изграждане на общинско съоръжение за
компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на Община Харманли“,
финансиран по ОПОС.
Приоритет 4 е изпълнен 56.9% от плановите средства главно за завършване на
сметището в гр. Харманли. В този случай общината е превишила участието си със 164.6%
спрямо плана за периода 2014 – 2020 г.
Приоритет 5 „Развитие на административния капацитет и нови професионални
умения“ е насочен към предоставянето на качествени публични услуги с добро управление
за подобряването на административния капацитет, което е от съществено значение за
реализиране на целите в ОПР, защото постигането им изисква адекватен финансов и човешки
ресурс.
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Специфична цел 1. Укрепване на капацитета на общинската администрация и
подобряване координацията в процес на изпълнение на общинския план за развитие. По тази
специфична цел 1 са заложени следните мерки:
•

Утвърждаване на механизъм за наблюдение и контрол при формулиране и реализация на
общински политики;

•

Обучение и развитие на умения в общинската администрация за подкрепа на местната
икономическа активност и подобряване на социалния климат в общината.
Частично е изпълнена мярка 2. През 2019 г. 35 служители на общинската

администрация са преминали обучение.
Специфична цел 2. Подобряване на организацията и качеството на предоставяните
от общината административни услуги. По тази специфична цел са заложени следните мерки:
•

Предоставяне на комплексни административни услуги на гражданите и бизнеса и
развитие на електронното управление;

•

Развитие на общинския информационен център в Община Харманли.
До 2019 г. не са извършвани дейности по мерките по специфична цел 2.
Специфична цел 3. Създаване на програмен проектен капацитет. По тази специфична

цел са заложени следните мерки:
•

Създаване на капацитет за ефективно планиране, програмиране, управление, контрол,
наблюдение, оценка и подготовка за усвояване на средствата по структурните
инструменти на ЕС;

•

Развитие на нови подходи за насърчаване и насочване на регионалното и местното
развитие.
Няма данни за изпълнение на мерките.
През 2019 г. са извършени следните дейности: модернизация на техническото

оборудване в администрацията и изготвяне на Общ устройствен план на общината.
Равнището на изпълнение на плана е 7.4% спрямо плана от ОПР 2014 – 2020 г.
Изпълнението на ОПР на Община Харманли със средства на ЕС е 12.4%, от други
източници е преизпълнен с 85.8%, а със средства от фондове и фирми – 33.7%.
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Обобщение на изпълнението на приоритетите, мерките и проектите на Община
Харманли към 31.12.2019 г. е дадено в таблицата по-долу.
Таблица 215. Изпълнение на приоритетите
на Община Харманли по ОПР за 2014 – 2020 г. (%)
Източник: Годишен доклад за 2019 г. по
изпълнение на ОПР Харманли и отчетни доклади
за 2015-2018 г.,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Това изпълнение на ОПР

2014

–

2020

г.

на

Община

Харманли позволява да се направят

Приоритет

Общо
25.7
73.2
7.6
56.9
7.4
19.1

1
2
3
4
5
Общо

Изпълнение Бюджет
Общински бюджет
0
10.5
1.7
164.6
7.6
25.8

РБ
60
485.3
16.9
37
55
101.4

някои основни изводи:
1. ОПР предшествува по време плановете на областите, районите на планиране и на страната
като цяло и на опиративните програми, което води до твърде амбициозни цели по всички
приоритети и мерки. Освен това не може да се проследи интеграцията на ОПР на
общината най-малко с ОПР на съседните общини и с областната стратегия. Това се
отнасят най-вече до инфраструктурните проекти. Изключение прави само Приоритет 4 по
развитие на сметището в Община Харманли. Проблемът е повсеместен и не опира до
планирането, в която и да е община.
2. Изпълнението на ОПР в частите за Приоритети 1, 3 и 4 почти изключително зависи от
плановете на държавните дружества, които управляват инфраструктурите и средствата на
ЕС за стимулиране на бизнеса. Поради това високите цели в тези приоритети се натъкват
на твърде малки инвестиции по набелязаните мерки, виж Приоритет 3, където общото
изпълнение е едва 7.6%, Приоритет 2 – 73.2% и Приоритет 4 – 56.9%.
3. Приоритет

2

е

преизпълнен

заради

участието

на

републиканския

бюджет.

Преизпълнението е 485.3%, докато общината е отделила едва 10.5% от планирания
бюджет. Това даде основание да се твърди, че общинската администрация добре използва
възможностите за привличане на средства от републиканския бюджет.
4. Точно обратна е картината в Приоритет 4, където изпълнението е за сметка на
преизпълнението на участието в плана на общината със 164.6%, докато изпълнението на
плана от републиканския бюджет е едва 37%.
5. По-голямата част от мерките и проектите са извън предвидените в ОПР 2014 -2020 г.,
което се дължи на промени в планирането на средствата от републиканския бюджет и
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особено на средствата от ЕС. Именно това доказва липсата на интеграция в планирането
в посока „Отдолу – нагоре“, като няма данни за обратната посока на планиране „Отгоре –
надолу“ в страната. Това е твърде силно изразено за инфраструктурните проекти на
общината.
6. Отчитат се високи резултати от проектите по Приоритет 1, но едновременно с това заетите
в сектор „Селско, горско и рибовъдно стопанство“ намаляват с 33.4%. Същото се
наблюдава и за преработващата промишленост с намаление на заетите с 3.8% и за
строителството с 29%. Явно увеличението на броя на предприятията в сектор „Селско,
горско и рибовъдно стопанство“ не е довело до запазване и увеличение на заетите. Т.е.
ползата от проектите в сектора поставя много въпроси, които изискват допълнително
изследване. Намалението на предприятията и на заетите в другите два сектора подсказва
липса на интеграция на секторите на икономиката вътре в общината, със съседните
общини и с областта.
7. Приоритет 5 е изпълнен едва 7.4%, при изпълнение от страна на общината 7.6% и от
страна на републиканския бюджет – 55%. Следва да се отбележи, че този Приоритет
гарантира изпълнението на всички приоритети от ОПР и той следва да се изпълни в пълен
обем още в началото на плановия период или поне към неговия край (31.12.2019 г.).
8. Всички специфични цели са добри като цели, но мерките са записани общо без конкретни
проекти или задачи. Това определя и забавянето в изпълнението и търсене на средства в
течение на плановия период за определените проекти или пък се търсят проекти по
отпуснати средства по различните национални програми, виж всички нови проекти, които
са изпълнени към 31.12.2019 г.
9. Няма данни какви проекти е подготвила общината към началото на плановия период
01.01.2014 г. Ако такива проекти съществуваха, то те щяха да залегнат в ОПР 2014 – 2020
г. Това поставя въпроса и за предпроектното подготовка на плановите документи за
новите планови периоди.
10. Предлага се да има приоритет и осигурени средства за подготвяне на проекти в
предплановия период (2-3 години) преди настъпване на плановия период за съответния
ПИРО, за да има възможност общината да съгласува тези проекти с държавните
структури: ВиК, АПИ, МРРБ, РИОСВ и други институции своите проекти, които да
залегнат и в проектите на област Хасково и ЮЦРП.
429

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

11. Предлага се общинската структура за подготовка на проекти по ПИРО за всеки планов
период да включва по-голям и по-добре подготвен състав от специалисти, а не само такива
по обществени поръчки, по финансов мониторинг и отчитане на изпълнението на
проектите.
12. Няма данни как се ще се променя структурата на селското стопанство. При
монокултурното му развитие се поставя под въпрос, както създаване на вериги за
добавена стойност в общината, така и екологичното използване на земеделските земи.
13. Няма данни каква част от животновъдството използва трайните мери и пасища. Те заемат
значителна част от територията на общината и потенциалът е много голям, поради което
общината следва да търси възможности за развитие на животновъдството на базата на
природосъобразно и екологично отглеждане на животните.
14. Няма данни за залесяване на общинските гори, които заемат над 70% от общите горски
площи. Общинските гори имат значителен потенциал и са източник на различни ресурси,
които да доразвиват местната икономика.
15. Няма данни за срещи с местния бизнес, какви трудности и какви мерки се предвиждат в
партньорството на местната власт и бизнеса.
16. Няма данни за срещи и интеграция със съседните общини. Това не е отбелязано, както в
приоритетите и целите на Община Харманли, така и в отчетите за общината за изпълнение
на ОПР по години.
Трябва да се има пред вид, че отчетът за изпълнение на ОПР като цяло и по отделните
приоритети и стратегически цели, обхваща периода 2015 – 2018 т. В същото време има не
малко проекти, които са били подготвени в този период, но договорирани през 2019 и 2020 г.
Тези проекти ще продължат да се изпълняват до 2022 г. Т.е. изпълнението на проектите до
края на 2022 г., значително ще промени картината по изпълнение на ОПР 2014 – 2020 г.
9.9. Финансов капацитет на Община Харманли
Финансовият капацитет на Община Харманли най-добре може да се проследи с
анализа на бюджета на общината. Изследван е периодът 2013 – 2019 г. В таблицата по-долу
е дадено сравнение на отчета на бюджета на Община Харманли за 2013 и 2019 г.
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Таблица 216. Сравнение на отчета на бюджета на Община Харманли, лв.
Показатели

&
10
15
20
25
30
35
40
45
50
51
60
65
70

75
80
85
90
95
105
106
107
108
110
130
135
140
145
175
180
185

I. Собствени приходи и помощи
1. Данъчни приходи
2.Неданъчни приходи
2.1 Приходи и доходи от собственост
Нетни приходи от продажба на услуги и стоки
Приходи от наеми на имущество и земя
2.2 Приходи от такси
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви
2.4 Други неданъчни приходи
2.5 Постъпления от продажба на нефин. активи
3. Помощи, дарения и други безвъзмездни суми от
страната
4. Помощи, дарения и други безвъзмездни суми от
чужбина
II. Разходи
Персонал
1. Заплати персонала, нает по трудови и служебни
правоотношения
2. Други възнаграждения и плащания за персонала
3. Осигурителни вноски
4. Текуща издръжка
5. Лихви
6. Социални разходи, стипендии
в т. ч. стипендии
1. Субсидии
8. Придобиване на нефинансови активи
9. Капиталови трансфери
III. Трансфери (субсидии, вноски, временни заеми)
1. Субсидии вноски от/за ЦБ за/от други бюджети
2. Други трансфери
в т. ч. временни безлихвени заеми
V. Дефицит / излишък = I - II +III + IV

Ръст,%

2013
Отчет
5 167 577
1 266 578
3 605 720
17 144 93
1 361 166
284 852
1 851 230
137 687
-162 214
64 524

2019
Отчет
5 907 509
1 977 999
3 916 797
1 779 392
996 912
759 232
1 998 016
130 544
-121 128
129 973

10 127

0

0

285 152
16 770 949

12 713
25 641 596
12 401 926

4.5
152.9

114.3
156.1
108.6
103.8
73.2
266.5
107.9
94.8
74.7
201.4

4 829 340
8 770 575
181.6
659 046
1 520 182
230.7
1 072 213
2 111 169
196.9
5 266 616
7 440 048
141.3
37 298
24 485
65.6
108 137
111 190
102.8
27 781
31 380
113.0
205 675
454 275
220.9
4 551 809
5 209 672
114.5
40 815
0
0
9 164 984
16 581 936
180.9
8 209 797
13 572 570
165.3
955 187
3 009 366
315.1
-233 727
2 341 592
-1001.8
-2 438 388
-3 152 151
129.3
158 491
0
0
2 596 879
3 152 151
121.4
Източник: Общинска администрация Харманли, 2020 г.,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

VI. Финансиране

Номерацията на параграфите е по отчета на бюджета на Община Харманли през 2013
г. Данните за 2019 г. са взети по наименованията на параграфите. Собствените приходи и
помощи са увеличени с 14.3%. Данъчните приходи са увеличени с 56.1%. С 26.8% са
намалени приходите от продажба на стоки, услуги и продукция. Приходите от наеми на
имущество и земя са увеличени със 166.5%. Постъпленията от продажби на нефинансови
активи са увеличени със 101.4%. Другите приходи или са увеличени със темп по-нисък от
увеличението на общите приходи или са по-малки в сравнение с 2013 г.
Разходите по отчета на бюджета на Община Харманли са увеличени с 52.9%.
Заплатите на персонала по трудово или служебно правоотношение са увеличени с 81.6%.
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Другите възнаграждения и плащания на персонала са увеличени със 130.7%. Като резултат
от тези увеличения осигурителните вноски са увеличени с 96.9%.
Текущата издръжката е увеличена с 41.3%. Субсидиите са увеличени със 120.9%.
Намалени са плащанията на лихви и помощи и дарения от страната и чужбина.
Трансферите (субсидии, вноски, временни заеми) са увеличени с 80.9%.
Субсидиите/вноски от/за ЦБ за/от други бюджети са увеличени с 65.3%. Другите трансфери
са увеличени с 215.1%, което се определя от увеличението на временните безлихвени заеми
повече от 10 пъти.
Дефицитът е увеличен с 29.3%, а финансирането с 21.4%.
По-долу е направен анализ на бюджета на Община Харманли по отделни колони и
редове на бюджета. Стойностите са закръглени в хил. лв., което е напълно достатъчно, за да
се проявят тенденциите в течение на изследвания период.
Годишният уточнен план по приходи за периода 2013 – 2019 г. е даден в таблицата
по-долу.
Таблица 217. ГУП на приходите за периода 2013 – 2019 г. (хил. лв.)
Източник: Община Харманли 2020 г.,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

При значителен скок през 2016 г., през 2019 г.
ГУП по приходите е по-нисък от базовия с 1.7%. Не е
известно защо е нямало ГУП през 2014 и 2015 г.
Отчетът по приходите за периода 2013 – 2019 г. е даден

Години
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.

Приходи
ГУП
6794

Ръст,%
100

8036
7254
6765
6680

118.3
106.8
99.6
98.3

в таблицата по-долу.
Таблица 218. Отчет по приходите за 2013 – 2019 г. (хил. лв.)
Години
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.

Приходи
Отчет
5168
5224
5488
5658
5343
5538
5908

Ръст,%
100
101.1
106.2
109.5
103.4
107.2
114.3

Източник: Община Харманли 2020 г.,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Отчетът по приходите нарастват плавно до 2016 г.,
след това има спад и през 2019 г. се достига най-високата
стойност спрямо базовата година.
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Таблица 219. Приходи от ДД 2013 – 2019 г. (хил. лв.)
Приходи
Години
ДД
Ръст,%
2013 г.
19
100
2014 г.
36
189.5
2015 г.
34
178.9
2016 г.
25
131.6
2017 г.
16
84.2
2018 г.
28
147.4
2019 г.
29
152.6
Източник: Община Харманли 2020 г.,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Приходите са минимални и показват значителни колебания, като през 2019 г. са повисоки с 52.6% в сравнение с 2013 г.
Таблица 220. Приходи от местни дейности /МД/ за периода 2013 – 2019 г. (хил. лв.)
Приходи
Години
МД
Ръст,%
2013 г.
5148
100
2014 г.
5188
100.8
2015 г.
5453
105.9
2016 г.
5633
109.4
2017 г.
5326
103.5
2018 г.
5510
107.0
2019 г.
5880
114.2
Източник: Община Харманли 2020 г.,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Приходите от местни дейности фактически са основното увеличение на приходите в
Община Харманли с 14.2%, при общо увеличение 14.3%.
ГУП за периода 2013 – 2019 г. са дадени в таблицата по-долу.
Таблица 221. Годишните уточнени разходи (ГУП) 2013 – 2019 г. (хил. лв.)
Години

Приходи
ГУП
19947

Ръст,%

2013 г.
100
2014 г.
2015 г.
2016 г.
17840
89.4
2017 г.
20158
101.1
2018 г.
29980
150.3
2019 г.
31196
156.4
Източник: Община Харманли 2020 г., обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

До 2017 г. разходите от ГУП практически не се променят. През 2018 г. те се
увеличават с 50.3% и през 2019 г. достигат до 56.4%. Налагат се извода за допълнителни
изследвания на този скок в плана по разходите.
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Отчетът на разходите по бюджета за 2013 – 2019 г. е даден в таблицата по-долу.
Таблица 222. Отчет на разходите по бюджета 2013 – 2019 г. (хил. лв.)
Разходи
Ръст,%
Отчет
2013 г.
16771
100
2014 г.
22081
131.7
2015 г.
18484
110.2
2016 г.
14751
88.0
2017 г.
15391
91.8
2018 г.
20800
124.0
2019 г.
25642
152.9
Източник: Община Харманли 2020 г., обработка „Адориа Консулт“ ЕООД
Години

Наблюдават се значителни колебания в отчета на разходите през периода. От друга
страна, ГУП и отчетът на разходите е най-точен за 2019 г., което дава основание да се твърди,
че в течение на времето общината все по-добре управлява финансите си. За да се изясни
въпроса със скоковете в отчета на разходите е изследван техния състав.
Разликата в отчета за разходите е получена от отчета на разходите и ПНА.
Наблюдава се плавно увеличение на разходите до 2017 г., след което има скок с увеличение
с 44.4% през 2018 г. и още по-висок скок през 2019 г. – 67.2%. Т. е. ПНА твърде силно влияе
на отчета на разходите, защото придобиването на нефинансови активи не е плавен, а
скокообразен процес, след одобрение и внедряване на определен проект/и в общината през
съответната година.
Таблица 223. Отчет на разходите без придобиване на ПНА (хил. лв.)
Разходи
ПНА
Години
Отчет
Отчет
Разлика
Ръст,%
2013 г.
16771
4552
12219
100
2014 г.
22081
9116
12965
106.1
2015 г.
18484
4382
14102
115.4
2016 г.
14751
950
13801
112.9
2017 г.
15391
497
14894
121.9
2018 г.
20800
3153
17647
144.4
2019 г.
25642
5210
20432
167.2
Източник: Община Харманли 2020 г., обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Таблица 224. Разходите за държавни дейности (ДД) 2013 – 2019 г. (хил. лв.)
Години
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.

Разходи
ДД
6964
6941
7192
7770
8539
9800
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Ръст,%
100
99.7
103.3
111.6
122.6
140.7
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2019 г.
11325
162.6
Източник: Община Харманли 2020 г., обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

При държавните дейности скокът започва от 2018 г. и е особено голям през 2019 г.
Това се определя най-вече от увеличение на разходите за заплата и други възнаграждения на
персонала, зает в държавни дейности.
Таблица 225. Разходи за местни дейности (МД) през периода 2013 – 2019 г. (хил. лв.)
Години

Разходи
Ръст,%
МД
2013 г.
9807
100
2014 г.
14858
151.5
2015 г.
10826
110.4
2016 г.
6662
67.9
2017 г.
6517
66.5
2018 г.
10646
108.6
2019 г.
13901
141.7
Източник: Община Харманли 2020 г., обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Разходите за местни дейности имат два скока, през 2014 г. и през 2019 г. Тук отново
е направен анализ на общите разходи, без разходите за придобиване на нефинансови активи.
Таблица 226. Разходи за местни дейности без ПНА (хил. лв.)
МД
МД
2013 г.
9807
4170
5637
100
2014 г.
14858
9061
5797
102.8
2015 г.
10826
4358
6468
114.7
2016 г.
6662
876
5786
102.6
2017 г.
6517
447
6070
107.7
2018 г.
10646
3050
7596
134.8
2019 г.
13901
5151
8750
155.2
Източник: Община Харманли 2020 г., обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Тук значителният скок е през 2018 г., и още по-голям през 2019 г., когато са
завършени определени обекти в общината.
Таблица 227. Отчет на трансферите за периода 2013 – 2019 г. (хил. лв.)
Години

Трансфер
Ръст,%
Отчет
2013 г.
9165
100
2014 г.
19990
218.1
2015 г.
9375
102.3
2016 г.
10221
111.5
2017 г.
12928
141.1
2018 г.
20421
222.8
2019 г.
16582
180.9
Източник: Община Харманли 2020 г., обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Наблюдават се изключително високи колебания на трансферите в течение на
периода. Отново се прави корекция на отчета на трансфери с ПНА.
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Таблица 228. Корекция на трансфера с ПНА (хил. лв.)
Години

Трансфер
ПНА
Разлика
Ръст,%
Отчет
Отчет
2013 г.
9165
4552
4613
100
2014 г.
19990
9116
10874
235.7
2015 г.
9375
4382
4993
108.2
2016 г.
10221
950
9271
201.0
2017 г.
12928
497
12431
269.5
2018 г.
20421
3153
17268
374.3
2019 г.
16582
5210
11372
246.5
Източник: Община Харманли 2020 г., обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Тук колебанията на трансферите са още по-големи. През 2018 г. разликата достига
до над 17 млн. лв. Необходим е по-задълбочен анализ на трансферите, за да се установят тези
твърде големи скокове в течение на отделните години. Последното се налага за подобряване
на планирането на общинския бюджет.
Таблица 229. Трансфер в държавните дейности 2013 – 2019 г. (хил. лв.)
Години

Трансфер
Ръст,%
ДД
2013 г.
6757
100
2014 г.
6845
101.3
2015 г.
7157
105.9
2016 г.
7709
114.1
2017 г.
9567
141.6
2018 г.
10777
159.5
2019 г.
11517
170.4
Източник: Община Харманли 2020 г., обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Трансферът на държавни дейности нараства постепенно и с по-висока скорост в края
на периода. През 2019 г. увеличението е 70.4%. Все пак неговото увеличение се определя от
държавната политика по доходите и в това отношение той е по-лесен за планиране в бюджета
на общината.
Таблица 230. Трансфер в местните дейност 2013 – 2019 г. (хил. лв.)
Години

Трансфер
Ръст,%
МД
2013 г.
2408
100
2014 г.
13145
545.9
2015 г.
2818
117.0
2016 г.
2512
104.3
2017 г.
3361
139.6
2018 г.
9645
400.5
2019 г.
5065
210.3
Източник: Община Харманли 2020 г., обработка „Адориа Консулт“ ЕООД
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Трансферът в местни дейности е изключително динамичен и е свързан с
реализацията на проекти, финансирани със структурните фондове на ЕС, виж 2014, 2018 и
2019 г.
Таблица 231. Отчет на финансирането през периода 2013 – 2019 г. (хил. лв.)
Години

Финансиране
Ръст,%
Отчет
2013 г.
2969
100
2014 г.
-3133
-105.5
2015 г.
3622
122.0
2016 г.
-1128
-38.0
2017 г.
-2880
-97.0
2018 г.
-5160
-173.8
2019 г.
3152
106.2
Източник: Община Харманли 2020 г., обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

През четирите години от периода има недофинансиране на Община Харманли. Найголямо отклонение във финансирането се наблюдава през 2015 г., годината следваща
последната година на използване на средствата от ЕС през първия планов период 2007 – 2013
г.
Таблица 232. Отчет на финансирането
на държавните дейности през периода 2013 – 2019 г. (хил. лв.)
Години

Финансиране
Ръст,%
ДД
2013 г.
189
100
2014 г.
61
32.3
2015 г.
1
0.5
2016 г.
36
19.0
2017 г.
-1041
-550.8
2018 г.
-1005
-531.7
2019 г.
-221
-116.9
Източник: Община Харманли 2020 г., обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Таблица 233. Отчет на финансирането на местните дейности през периода 2013 – 2019 г.
(хил. лв.)
МД
2013 г.
2409
100
2014 г.
-3193
-132.5
2015 г.
3621
150.3
2016 г.
-1163
-48.3
2017 г.
-1835
-76.2
2018 г.
-4155
-172.5
2019 г.
3373
140.0
Източник: Община Харманли 2020 г., обработка „Адориа Консулт“ ЕООД
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Отчетът на финансирането на държавни дейности до 2016 г. показва минимални
стойности, а от 2017 г. до 2019 г. се наблюдава недофинансиране на общината от страна на
държавния бюджет.
През 4 години от периода има недофинансиране на местните дейности, а в две от
години има финансиране след завършване на проекти със средства на ЕС през предходната
година. Това дава основание да се търсят методи за по-добро планиране на местните дейности
с привличане на средства от ЕС.
През 2013 г. над 76% от държавните дейности са съсредоточени в следните
дейности: образование, жилищно строителство, БКС, опазване на околната среда,
икономически дейности и услуги. Останалите 6 дейности заемат по-малко от 24% от всички
разходи за държавни дейности. През 2013 г. са завършени над 10 проекта в училищата, за
социални помощи и др.
През 2015 г. държавните дейности: образование, жилищно строителство, БКС,
опазване на околната среда, икономически дейности и услуги заемат над 83% от всички
държавни дейности.
През 2019 г. посочените три дейности: почивно дело, култура и религиозни дейности
са вече 91.6% от всички държавни дейности.
Съгласно обяснителните записки към бюджетите през повечето години общината е
дофинансирала държавните дейности.
Таблица 234. Основни капиталови разходи
по плановата задача на Община Харманли (лв.)
Година

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Сума
Средна
Минимум,%
Максимум,%
м. юни 2020 г.

Годишна задача
21427183
25513140
15815755
4992147
15284006
24490599
23023303
130546133
18649448
26.8
136.8
14728258

Целева
субсидия
472200
7722545
611000
662700
741200
794300
837800
11841745
1691678
36.1
456.5
923500
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Собствени
бюджетни
средства
4214081
1914756
1782159
825915
731700
584149
213808
10266568
1466653
14.6
287.3
269586

Преходен остатък
от целева
субсидия и други
0
0
0
0
163254
615290
765970
1544514
220645

882955

Средства
от ЕС
2723166
4878448
10194562
2693266
10694570
13110724
14411020
58705756
8386537
32.1
171.8
10049170

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.
Източник: Община Харманли 30.06.2020 г.,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД
Забележка: Цитираните числа са закръглени до хиляди лева, за по-голяма прегледност на анализа.

Капиталови разходи
Системата на планиране и отчитане на капиталовите разходи на Община Харманли
исторически се е променяла, според изискванията на централни органи на управление на
страната. Данните са обобщени, така че да има сравнимост на капиталовите разходи,
направени през различните години през периода 2013 – 30.06.2020 г.
Капиталовите разходи от колона „ИБФ и ИБС“ за 2013 г. са прехвърлени в колона
„Средства от ЕС“, а средствата от колона „Резерв 5% от средствата за ЦКР“ за 2014 г. са
включени в колона „Собствени бюджетни средства“.
Средната стойност на годишната задача от капиталови разходи на Община
Харманли през периода 2013 – 2019 г. е 18 649 хил. лв. Минималната стойност на
капиталовите разходи се наблюдава през 2016 г. – 4 992 хил. лв., което е едва 26.8% от
средната стойност. Максимални капиталови разходи на годишната задача се наблюдават през
2014 г., което се дължи на завършване на обекти в общината през предходния програмен
период 2007-2013 г. – увеличение с 36.8%. Близки до тази стойност са годишните задачи през
2018 и 2019 г.
Средната целева субсидия е 1 692 хил. лв. Минимална целева субсидия е получена
през 2013 г. – едва 36.1% от средната, а максимална стойност се проявява през 2014 г., която
е над 4.5 пъти повече от средната стойност.
Средната стойност на собствените бюджетни средства е 1 467 хил. лв. Минимални
собствени средства са планирани през 2019 г., които са едва 14.6% от средните, а максимум
се наблюдава през 2013 г. – почти 3 пъти повече от средната.
Средната стойност на средства от ЕС са 8 387 хил. лв. Минимална стойност се
наблюдава през 2016 г. когато средствата от ЕС са едва 32.1% от средните, а максимум се
наблюдава през 2019 г. – 71.8% повече от средната. Близки до максимума са средствата от
ЕС, планирани през 2018 г.
Тенденциите са както следва: годишната задача намалява от 2013 г. до 2016 г., когато
се достига минимална стойност, след което започва увеличение на годишната задача с
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максимум през 2018 г. Целевата субсидия следва тенденция на леко увеличение с изключение
на 2014 г. Собствените бюджетните средства показват тенденция на постоянно и то
значително намаление през периода 2013 – 2019 г. Средствата от ЕС намаляват до 2016 г.,
след което показват увеличение, което е в пъти повече през 2019 г. в сравнение с 2013 г. Може
да се направи обобщение, че Община Харманли много умело използва собствените средства
и се стреми да планира капиталовите си разходи основно въз основа на целевата субсидия,
прехвърления остатък от целевата субсидия и средствата от ЕС.
Таблица 235. Други разходи и външни помощи
на Община Харманли за периода 2013–2019 г., (лв.)
Източник: Община Харманли 30.06.2020 г.,
обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

В

колона

„Други“

са

включени

следните колони от таблиците на плана на
капиталовите разходи на Община Харманли:
„Други“,

„Финансиране

от

ПУДООС“,

„Финансиране от ПУДООС и по чл. 64 от
ЗУО“,

„Финансиране от

МРР“,

„Целеви

трансфери от ЦБ § 3118“ и „Преходен остатък

Година
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Сума
Средна
Минимум,%
Максимум,%
Юни 2020

Други
1924113
708485
35568
95437
1756997
7883075
6063211
18466886
2638127
1.3
298.8
2102047

Външни
помощи
12093623
10288906
3192466
714829
1196285
1503061
731494
29720664
4245809
16.8
284.8
501000

от Целеви трансфери от ЦБ § 3118“.
Анализът на отделните колони от плана на Община Харманли дава следната
информация:
1. Колона „Други“ – с изключение на 2013 г. капиталовите разходи в тази колана са под 100
хил., а за половината от годините са под 50 хил. лв. Т.е. тези капиталови разходи са
незначителни за общината.
2. Колона „Финансиране от ПУДООС“ капиталови разходи има само в 3 години, като
максималната стойност е през 2013 г. и след това намаляват драстично, като за 2017 г. са
една 23 хил. лв., а през 2018 и 2019 г. намята такива проекти.
3. Колона „Финансиране от ПУДООС и по чл. 64 от ЗУО“ се наблюдава само през 2018 и
2019 г., след пускане в експлоатация на регионалното депо за отпадъци в Община
Харманли.
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4. Колона „Финансиране от МРР“ се наблюдава само в две години от периода и стойността
рязко намалява през 2016 г. спрямо 2014 г. (повече от 20 пъти).
5. Колона „Целеви трансфери от ЦБ § 3118“ се наблюдават само през 2017 и 2018 г., които
след това се прехвърлени в следващата година.
6. Колона и „Преходен остатък от Целеви трансфери от ЦБ § 3118“ има средства само през
2018 и 2019 г, прехвърлени съответно от 2017 и 2018 г.
Средната стойност на капиталовите разходи в обобщената колона „Други“ е 2 638
хил. лв. Това се определя от големите суми за капиталови разходи през 2018 и 2019 г.
Например, през 2015 г. тяхната стойност е едва 36 хил. лв. или 1.3% от средната стойност на
колоната. Максималната стойност се наблюдава през 2018 г., когато капиталовите разходи са
почти 3 пъти повече от средната им стойност. Това се определя от „Целеви трансфери от ЦБ
§ 3118“ и прехвърлянето на сумите в следващите години в „Преходен остатък от Целеви
трансфери от ЦБ § 3118“. Ако се изключат двете последни колони капиталовите разходи в
обобщената колона „Други“ са незначителни за Община Харманли.
В колона „Външни помощи“ общината посочва всички капиталови разходи, които
не са описани в други колони или са нововъзникнали капиталови разходи. Средната стойност
на плана в колоната „Външни помощи“ е 4 246 хил. лв., което се определя от много големите
суми в 2013 и 2014 г. През следващите години тези капиталови разходи рязко намалят – в
пъти. Минималната стойност се наблюдава през 2016 г. с едва 16.8% от средната стойност.
Максималната стойност се постига през 2013 г., когато стойността е почти 3 пъти повече от
средната.
Явно е желанието на плана да заложи на средства от ЕС – 45% от общата планова
задача за периода 2013 – 2019 г. На второ място са външните помощи с 22.8%, които могат
да се приравнят към средствата от ЕС. Така очакванията на плановата задача за периода е
била около 67.8% средства от ЕС, което отчасти повтаря ОПР на Община Харманли за
периода 2014 – 2020 г. Може отново да се подчертае разумното залагане на сравнително
малки средства на общината в изпълнение на ОПР 2014 – 2020 г. – 7.9% от общата планова
задача.
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Таблица 236. Годишна задача – План на Община Харманли за периода 2013 -2019 г.
Показатели
План
Дял,%
Целева субсидия
1691678
9.1
Собствени бюджетни средства
1466653
7.9
Преходен остатък от целева субсидия
220645
1.2
Средства от ЕС
8386537
45.0
Други
2638127
14.1
Външни помощи
4245809
22.8
Годишна задача
18649448
100
Източник: Община Харманли 30.06.2020 г., обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Таблица 237. Отчет за капиталовите разходи
на Община Харманли за периода 2013 – 2019 г., (лв.)
Година
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Сума
Средна
Минимум,%
Максимум,%
Юни 2020

Поделения
Отчет средства
ОбА отчет към 31.12.
Отчет целева
отчет
от ЕС
2565097
270290
1759807
1635477
1350858
7658123
116712
709899
3729343
551357
160803
8264727
332609
471714
145524
693266
219297
184452
93541
0
2649676
324100
179087
262086
4572806
526235
110631
4832548
15419686
9986271
2566105
16398003
2202812
1426610
366586
2342572
10.0
12.9
25.5
11.2
207.6
536.8
480.1
352.8
242230
128544
44420
844658
Източник: Община Харманли 30.06.2020 г., обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Отчетът от колона „Очет ИБСФ“ са включени в колона „Отчет на средствата от ЕС“,
а отчетът от колона „Отчет § 3 118“ е включен в колона „ОбА отчет към 31.12.“ през 2013 г.
По такъв начин се елиминират колони, които се появяват само през 2013 г. и не са сравними
с другите години, а тяхната същност отговаря на определенията за капиталови разходи през
периода.
Средната стойност на отчет в колона „ОбА отчет към 31.12.“ е 2203 хил. лв.
Минимална стойност на отчета се наблюдава през 2017 г., когато отчетът е бил едва 10% от
средната стойност. Максималната стойност се наблюдава през 2019 г., когато отчетът е над 2
пъти по-голям от средната стойност на отчета.
Средната стойност на колона „Отчет целева“ е 1 427 хил. лв. Минимална стойност
се наблюдава през 2017 г. – едва 12.9% от средната стойност, а максималната стойност през
2014 г. е 5.3 по-голяма от средната.
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Средната стойност в колона „Поделения отчет“ е 367 хил. лв. с минимална стойност
през 2017 г. – 25.5% и максимална стойност през 2014 г. – над 4.8 пъти повече от средната.
Средната стойност на колона „Отчет средства от ЕС“ е 2 343 хил. лв. Минималната
стойност се наблюдава през 2017 г., когато не е имало отчет на средства от ЕС. Максималната
стойност е постигната през 2015 г. и тя е над 3.5 повече от средната стойност в отчета на
капиталовите разходи на средства от ЕС.
Таблица 238. Отчет на капиталовите разходи
на Община Харманли през периода 2013 – 2019 г. (лв.)
Показатели
ОбА
Отчет целева
Поделения отчет
Отчет средства на ЕС

Отчет
2202812

Дял,%
34.8

1426610

22.5

366586

5.8

2342572

37.0

Общо
6338581
100
Източник: Община Харманли 30.06.2020 г., обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

Отчетът на средните величини на капиталовите разходи през периода 2013 – 2019 г.
дава следната информация: най-голям дял в отчета заемат средства от ЕС – 37%. Много
близко до тях е отчетът на бюджетни средства на общината – 34.8%. Като към бюджетните
средства на общината се включат и средствата на „Поделения отчет“ местата се разменят и
общинският бюджет заема първо място с 40.6%. Целевата субсидия заема трето място с
22.5%.
Най-накрая е направен анализ на изпълнението на годишната задача (плана на
общината) и отчета са периода 2013 – 2019 г.
Таблица 239. Изпълнение на годишната задача (плана на общината)
и отчета за периода 2013 – 2019 г. (лв.)
Показатели
План
Отчет
Изпълнение,%
Целева субсидия
1912323
1426610
74,6
Собствени бюджетни средства
4104779
2389398
58,2
Средства от ЕС
12632346
2342572
18,5
Общо
18649448
6338581
34,0
Източник: Община Харманли 30.06.2020 г., обработка „Адориа Консулт“ ЕООД

След обобщаване на годишната задача и на отчета за извършените капиталови
разходи на Община Харманли могат да се направят следните изводи:

443

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

1. Общината е използвала най-добре средствата от целевата субсидия от държавния бюджет
– 74.6%. Това дава основание да се твърди, че общината много умело се адаптира към
възможността да използва средства на държавния бюджет за постигане на целите си от
ОПР 2014 – 2020 г.
2. На второ място са собствените средства. Равнището на тяхното изпълнение е 58.2%. Тук
може да се отбележи сравнително намаляване на ефективността на собствените средства
поради забавяне на проектиране, обявяване на обществени поръчки, строителство и т.н.
3. Равнището на използване на средства от ЕС е едва 18.5%. Това може да се прецени като
недостатъчно поради забава в обявяване на националните програми за финансиране със
средства на ЕС, липса на проекти за различни обекти, бавните темпове на обществените
поръчки, изпълнението на строителството и т.н.
4. Общото изпълнение на годишната задача за периода 2013 – 2019 г. е 34%. Трябва да се
има предвид, че финансирането на проектите със средства на ЕС (и Републиканския
бюджет) за периода 2014 – 2020 г. може до продължи до края на 2022 г. При това
положение може да се очаква значително подобряване на показателите за капиталовите
разходи на Община Харманли за периода 2014 – 2020 г.
Общото заключение за бюджета на Община Харманли е отлично. Общината има
достатъчно местни приходи, за да успява да покрие своите разходи. Освен това, тя провежда
отлична политика в разработването на проекти и привличането на средства от структурните
фондове на ЕС за разширение, реконструкция и модернизация на местната инфраструктура,
културните и образователните обекти и развитие на предлаганите социални услуги. Следва
да се подчертае създаването на депо за отпадъци на територията на общината, с което се
обслужват още 6 съседни общини. Значителни средства по ОПОС се използват за
подобряване на средата и на качеството на живота в общината. Израз на това са изграждането
на детски площадки, обществени пространства, спортни съоръжения и др.
9.10. Проблеми, изводи и потенциал за развитие
Проблеми. Основните проблеми в Община Харманли са същите, както и за областта
и страната. Администрацията следва да насочи своето внимание в няколко основни
направления:
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1. Работа с населението като се прилага принципът на „непрекъснато обучение“. Това ще
позволи в голяма степен да се извърши трансформация на образованието на населението
над училищна възраст към нужни за бизнеса специалисти, да се активизира населението
в търсене на работа и да се намали постепенно разликата в образованието между града и
селото.
2. Сериозна работа с учениците за намаляване на напусналите училище и за подпомагане на
добрите ученици с цел насочване към подходящи за общината специалности. Създаване
на система от духовни и материални ценности за подпомагане на тези млади хора, които
остават в общината.
3. Подпомагане на младите за създаване на семейства, подобряване на условията за
отглеждане на децата до 7-годишна възраст и др.
4. По-задълбочена работа с местния бизнес по съвместна работа за търсене на повече точки
на съприкосновение за подобряване на взаимодействие за откриване на работни места,
задържане на населението в общината и работа с бизнеса от съседните общини и областта
(страна и чужбина).
5. Подобряване на електронните (и всички) административни услуги с населението от
селата. Предлага се да се направи приемен ден на представители от общината в определен
ден и час за всяко населено място. Преди внедряване на такова подвижно звено на
общината е препоръчително да се направи анкетно проучване (и статистическо такова) за
най-търсените административни услуги.
6. Непрекъснато повишаване квалификацията на служителите в общинската администрация,
общинските съветници и служителите в общинските предприятия.
7. Работа със съседните общини. Това се налага най-малко поради две причини: изисквания
на ПИРО за периода 2021-2027 г. и активиране на междуобщинските връзки в различните
области на живота и бизнеса.
Изводи:
Административният капацитет на общината е на много добра равнище.
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Разработените

общински

нормативни

документи:

наредби,

правилници,

административни и други услуги са актуални, добре разработени и адаптирани към местното
население и бизнес.
Финансовото състояние на общината е много добро.
Тя умело използва възможностите за финансиране на проектите си със средства от
централния бюджет и със средства от ЕС.
Потенциалът за развитие на общината може да се дефинира в областите, в които
общината има значителни ресурси:
1. Максимално изпълнение на програмите за енергийна ефективност, приети през периода
до 2020 г.
2. Търсене на инвеститори за производство на „зелена енергия“ чрез ФЕЦ.
3. Стимулиране на населението и бизнеса в използване на слънчевата енергия.
4. Баланс и оптимално използване на водните ресурси на общината.
5. По-рационално използване на общинските гори.
6. Поддържане на селските стопанства в развитие на трайни сухоустойчиви култури.
7. Поддържане на темповете на развитие на животновъдството.
8. Запазване и поддържане на бизнеса в поддържане и увеличаване на работните места.
9. Подкрепа на развитие на местния туризъм.
10. Създаване на „Фонд за проектиране на обекти на Община Харманли“. Тук могат целево
да ес насочат собствени средства на общината, средства за техническа помощ от
фондовете на ЕС и от други източници.
9.11. SWOT - анализ - административен и финансов капацитет
•
•
•
•

Силни страни
Отличен административен капацитет;
Сериозно навлизане на електронни услуги за
населението и бизнеса;
Висококвалифициран персонал;
Много добро управление на финансите на
общината;
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•
•
•

Слаби страни
Не се проследява електронизацията на услуги с
населението в селата;
Няма данни за работа със съседните общини;
Липса на координация с държавните
предприятия, които предлагат инфраструктурни
услуги в общината;
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•
•
•
•
•
•

Привличане на средства за изпълнение на
проекти в общината;
Добра работа с населението в общината.

•
•

Възможности
Провеждане на политика за работа със съседните
общини;
Подобряване на взаимодействието с местния
бизнес;
Подобряване на работата с държавните
предприятия в секторите на услугите;
По-рационално използване на местните ресурси.

•
•
•
•

Липсват данни за връзките на общинската
администрация с бизнеса;
Сравнително ниско равнище на използване на
местните ресурси.
Заплахи
Липса на координация с държавните структури
в секторите на инфраструктура;
Липса на интеграция със съседните общини;
Липса на достатъчно собствени средства за
изпълнение на проекти в общината;
Липса на предпроектиране за изпълнение на
плановете на общината.

10. Връзката на общината със съседните територии и побратимени населени места
Потенциални партньори могат да бъдат съседни общини - Свиленград, Любимец,
Ивайловград, Маджарово, Симеоновград, както и областния град Хасково. С тези общини
може да се работи съвместно за подобряване на транспортната система, опазване на околната
среда, предприемане на мерки за предпазване от бедствия в резултат на климатичните
промени (пожари и наводнения), газификация на общините, прокарване на широколентов
интернет в района, развитие на устойчив туризъм и трансрегионална координация.
Развитието на туризма е един от основните приоритети на ръководството на Община
Харманли. Със съседните общини може да се създадат туристически зони, места за отдих и
туризъм, туристически маршрути и културни коридори по поречието на р. Марица, Сакар
планина и Източни Родопи.
През последните години Община Харманли натрупа сериозен опит в работата с
общини в трансграничните райони на Гърция и Турция. Отчитайки близостта и взаимният
интерес до момента са реализирани и се работи по следните проекти:
•

Гърция:
 Проект „Мерки за опазване на здравето на градското население с цел превенция, чрез
прилагане на насоки за използване на нови технологии“. Водещ партньор община
Амбелокипи-Менемени Гърция и партньори Община Харманли и Гоце Делчев. Целта
на проекта е подобряване на качеството и достъпа до здравни услуги. Доставено е
медицинско оборудване за МБАЛ – Харманли. Проектът е приключил успешно;
 Проект

„Управление

на

крайречните

хабитати

и

техните

посетители,

разпространяване на знания и формиране на общественото съзнание в защитените
райони“. Водещ партньор е Община Делта, гр. Солун, Република Гърция. Партньори
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са Община Харманли, община Стамболово и община Гоце Делчев. Цел на проекта е
изследване на крайречните хабитати в района, издаването на рекламни материали, уеб
страница, провеждане на конференция и изграждането на Информационен пункт на
територията на Община Харманли. Проектът е изпълнен успешно;
 Проект "Общинските пътища - част от националната и трансгранична мрежа".
Община Харманли е водещ партньор. Партньор е Обединение на общини Еврос АД,
Гърция. По проекта е рехабилитиран общински път гр. Харманли - с. Поляново от
разклона на главен път Е -80, през с. Поляново до границата на Община Харманли –
Община Симеоновград. Общата дължина на пътя е 4.841 км. Проектът е изпълнен
успешно;
 Проект „Укрепване на първичната медицинска помощ в изолирани и изоставени
трансгранични райони“ - Водеща организация: Четвърти здравен район на Македония
и Тракия и партньори - Солунски университет „Аристотел“; МБАЛ Ардино ООД;
Национален център за спешна помощ Гърция и Община Харманли. По проекта, който
в момента се реализира, Община Харманли доставя медицинско оборудване за
нуждите на МБАЛ Харманли.
•

Турция:
 Проект „Изграждане на интегриран трансграничен селскостопански пазар.” Водещ
партньор е община Бабаески, Турция. Партньор е Община Харманли. Задача на
Община Харманли е изработването на уеб-сайт за рекламиране на селскостопански
стоки от двете страни. Проектът е изпълнен успешно;
 Проект „Младежки и детски съюз за хармонично развитие”. Водещ партньор е
Община Харманли. Партньор е Регионално сдружение на общините „Мерич”, Турция.
Цел на проекта е ремонт на сградата на детския комплекс в града (бившия пионерски
дом) и благоустрояването на двора му, както и организиране на съвместни форуми за
обмен на хора;
 Проект "Възраждане на древните исторически и културни коридори". Водещ
партньор е Община Харманли. Партньор от турска страна е „Асоциация за
популяризиране на Одрин и туризмът в Одрин”. Основна цел за водещия партньор
Община Харманли е цялостна реставрация, консервация, конструктивно укрепване и
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експониране на Гърбавия мост над река Олу-дере – недвижима културна ценност в гр.
Харманли. Проекта се реализира в момента.
 Проект "Дървото на живота". Водещ партньор е община Инедже, Турция. Партньор
е

Община

Харманли.

Цел

на

проекта е

повишаване

на

туристическата

привлекателност на трансграничния регион, чрез по-добро използване на природното,
културно и историческо наследство и свързаната с него инфраструктура. Предвижда
се: изграждане на нови туристически съоръжения; изграждане на пешеходни и
велосипедни пътеки до туристически обекти; промотиране и представяне на
иновативни опции и условия за туризъм; насърчаване на трансграничното
сътрудничество и решаване на проблеми за устойчив туризъм на двете общини.
Проекта се реализира в момента.
И при реализирането на трансгранични проекти, ръководството на Община
Харманли залага основно на развитието на устойчив туризъм в района.
11. Влияние на национални и регионални проекти върху територията на Община
Харманли
Опитът от двата програмни периода (2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г.) показва, че
общинските планове за развитие се разработват от общините, преди разработването на
националните програми за развитие през съответните периоди, регионалните планове и
областните стратегии.
Общинският план за развитие на Община Харманли за периода 2014 – 2020 г. също
изпреварва по време националните и областните планове и програми. Поради тази причина в
него няма нито един проект или план за привличане на средства или за развитие на общината
въз основа на някоя от националните програми и на фондовете от ЕС (областни няма).
Веднага след появата на такива програми Община Харманли много активно се включва в
използването на средства от тях, с което намалява използването на собствени средства за
икономическо и инфраструктурно развитие, особено през периода 2014 – 2020 г.
През програмния период 2007 – 2013 г. и частично през 2014 г. Община Харманли е
разработила и успешно защитила 25 проекта, с които е привлякла 18 258 671.00 лв. от СФ на
ЕС за инвестиране в общината. Някои от проектите са приключили през текущия програмен
период, но има и такива, които са приключили в програмен период 2014 – 2020 г. Според
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източника на финансиране проектите се разпределят по следния начин: ОПРР – 5 бр.; ПРСР
– 10 бр.; ОПАК – 4 бр.; ОПРЧР – 3 бр. и ТГС Гърция - България – 2 бр.
През периода 2014 – 2020 г. Община Харманли много умело използва националните
програми. Община Харманли е кандидатствала с 19 проекта за безвъзмездно финансиране по
различни програми, финансирани от фондове на ЕС. Седем от проектите са финансирани от
ПРСР. По ОПРЧР са финансирани четири проекта. По ОПХОМП ФЕПНЛ са финансирани
три проекта. По ОПОС е финансиран един проект за изграждане на общинско съоръжение за
компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци. По програма ТГС
„България - Турция 2014-2020“ са финансирани два проекта. По програма ТГС „Гърция България 2014-2020“ е доставено медицинско оборудване за МБАЛ „Харманли“. По ОПРР е
финансиран един проект.
Трябва да се подчертае изключително добрата адаптивност на Община Харманли
към националните програми за развитие на страната през периода 2014 – 2020 г. и насочване
на проектите към използване на ресурси извън общинските /средства на фондовете на ЕС.
През периода 2014 -2020 г. на територията на Община Харманли са завършени два
много важни обекта на националната транспортна мрежа:
•

АМ „Марица“ с дължина 117.3 km е завършена на 29.10.2015 г.
Влиянието на АМ „Марица“ върху Община Харманли е твърде голямо. Разстоянието

от АМ до центъра на града е 1.5 km. Районът около АМ е предвиден за разширение на
промишлените и търговски пространства на общината. Тези проекти са заложени в ОУП на
Община Харманли. Разстоянието София - Харманли по АМ „Марица“ е 285.5 km.
•

Реконструкцията на железопътната линия „Пловдив – Свиленград е завършена през
декември 2016 г. Тя е на стойност 867 млн. лв.
Реконструкцията на жп линия не е оказало съществено влияние върху Община

Харманли и специално за гр. Харманли. Това се определя от малкия брой гари в общината,
малкия брой влакове и ниските скорости на движение на влаковете. Няма данни за
превозените пътници и товари от и до гарите от Община Харманли. Населението реално няма
интерес от съществуващата железопътната линия.
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В областната стратегия за развитие за програмния период 2014 – 2020 г. е
предвидено да се проектират и да се извърши реконструкция на пътища с регионално
значение, които имат важно значение, за развитие на отделните общини и по-специално на
Община Харманли.
•

Реконструкция на път II-76 Българин - Харманли от km 57+727 до km 60+806.
Второкласният път е част от РПМ на България и преминава през територията на области
Ямбол и Хасково. Дължината му е 67.2 km. Пътят е реконструиран през 2016 г.;

•

ЛОТ 3 TRPV Път III-554 Гълъбово - Симеоновград - Харманли от km 47+450 до km 73+84.
Пътят е част от РПМ на България, преминаващ по територията на области Сливен, Стара
Загора и Хасково. Дължината му е 70.7 km. Пътят е включен за реконструиране по ОПОС
„Транспорт“;

•

Път I-8 Хасково - Харманли от km 301+100 до km 326+000. Пътят е част от РПМ на
България в направление запад – изток и преминава през територията на 5 области:
Софийска област, Област София, Пазарджишка, Пловдивска и Хасковска;

•

Път ІІ-76 Княжево - Тополовград - Харманли от km 24+380 до km 60+524 и от km 63+573
до km 65+849. Второкласен път, част от РПМ на България, преминаващ по територията
на области Ямбол и Хасково. Дължината му е 67.2 km. Включен е за проектиране в
работната програма и финансиране по ОПРР;

•

Път ІІІ-808 Харманли -Иваново - Долни Главанак Ръженово - Силен от km 0+000 до km
44+400. Включен е за проектиране в работната програма и финансиране по ОПРР.
Реконструкцията и изграждането на нови пътища имат важно икономическо

значение за бизнеса на територията на Община Харманли и социално за населението в
общината.
12. Swot-анализ - териториален обхват, природни ресурси, социално и икономическо
развитие на Община Харманли
След подробния и всеобхватен анализ на развитието на Община Харманли през
периода 2014 – 30.06.2020 г., шест месеца преди изтичане на втория програмен период за
България и нейните общини, може да се направи следното обобщение на потенциала и на
опасностите за развитие на общината в бъдеще.
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Силни страни
• Стратегическо разположение на общината в
трансграничния район – близо до границата с
Турция и Гърция;
• През територията на общината и близо до
общинския център преминава АМ „Марица“, която
свързва Европа с Близкия Изток;
• Значителна територия;
• Голяма по размери обработваема земя;
• Много общински гори - 73% от всички гори;
• Запазени човешки ресурси;
• Ниска безработица, в т.ч. и в селата;
• Развито на животновъдство, особено от ЕРД;
• Балансирана структура на промишлеността в
общината;
• Разположение, което позволя използване на
слънчева енергия за алтернативна зелена енергия;
• Наличие на стратегии за използване на ВЕИ в
общината;
• Наличие на програми за енергийна ефективност;
• Достатъчно водни ресурси за питейни и поливни
нужди;
• Задоволяване на питейна вода за населението;
• Добра енергийна свързаност и резерв от енергийни
мощности;
• Много добри транспортни връзки;
• Много добри съобщителни връзки;
• Добри комуникационни и интернет връзки;
• Условия за развитие на бизнес;
• Рационално използване на ресурсите на ЕС и на
централния бюджет за развитие на общината;
• Отличен административен капацитет;
• Активна социална политика на местната
администрация;
• Добро медицинско обслужване.

Възможности
• По-добро развитие на интензивните култури на
площите от обработваемата земя;
• Значително увеличаване на поливните площи, в. т. ч.
и за сухоустойчиви трайни насаждения;
• По-добро развитие на горите на общината, чрез
почистване, залесяване и култивиране на
сухоустойчиви горски видове.
• Разработване на баланс на водните ресурси на
общината;
• Създаване на резерви от питейна вода и на места за
поене на животните в засушливите райони на
общината.
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Слаби страни
• Ниско образователно и квалификационно
равнище на част от населението;
• Неизползване на водните ресурси за напояване;
• Екстензивно земеделие, основано на две
основни култури;
• Липса на верига от добавена стойност в
общината: земеделие – животновъдство –
преработвателна промишленост;
• Малко поливни площи;
• Намаляване на продукцията на преработващата
промишленост;
• Намаляване на заетите в селското стопанство;
• Ниски резултати от използване на общинските
гори;
• Остаряла водоснабдителна мрежа и много
повреди по нея;
• Незавършена канализация в гр. Харманли;
• Недовършена ПСПВ в общината;
• Липса на ПСОВ;
• Лоша пътна настилка на пътищата в общината;
• Недостатъчен брой транспортни връзки в
течение на денонощието между селищата в
общината;
• Няма развитие на ВЕИ индустрията;
• Липса на средства за подобряване на
инфраструктура в общината;
• Липса на координация между общината и
държавните предприятия в инфраструктурните
сектори;
• Липса на специалисти за работа в
инфраструктурата на общината;
• Неизползване на инфраструктурния потенциал
на общината.
• Ниско равнище на връзки на общината със
съседните общини;
• Липса на аптечна мрежа в селата;
• Слабо развит туризъм, липса на достатъчно
места за настаняване и заведения за хранене и
развлечения.
Заплахи
• Сериозни климатични промени, изразени в
продължителни засушавания, високи
температури и опасност от наводнения и
пожари;
• Замърсени повърхностни и подпочвени води;
• Липса на инвестиции за развитие на
промишлеността и най-вече на екологично
чисти и високотехнологични сектори;
• Забавяне в развитието на терени за създаване на
промишлена зона край гр. Харманли;
• Забавяне в подобряване на образованието и
квалификацията на населението;
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• Завършване на ПСПВ и подмяна на
водоснабдителната мрежа;
• Строителство на ПСОВ;
• Развитие на ВЕИ индустрията и най-вече използване
на слънцето за нуждите на бизнеса и населението;
• Подобрявана на пътните настилки;
• Увеличаване на броя на транспортните връзки
между селищата на общината;
• Подобряване на чистотата, хигиената и
благоустройството на населените места;
• Създаване на малки предприятия в сферата на
чистите и преработвателните технологии;
• Развитие на устойчив туризъм и валоризиране на
природните и културните ресурси;
• Създаване и управление на туристическа дестинация
Харманли;
• Създаване на индустриална зона;
• Създаване на „Интермодален терминал”;
• Изграждането на „Промишлено търговски комплекс
- IST”;
• Увеличаване на обема от електронни общински
услуги;
• Активно използване на средства от СФ на ЕС и
привличане на инвестиции.

• Липса на развитие на ПЧП в промишлеността и
селското стопанство на общината.
• Монокултурното земеделие ще доведе до
нарушаване на хумуса и деградация на почвите;
• Значително използване на минерални торове и
пестициди;
• Липса на ограничения за човешки дейности в
районите на добиване на питейна вода за
населението и бизнеса;
• Липса на средства за проектиране на
инфраструктурни проекти в общината;
• Липса на координация между общината и
държавните предприятия в инфраструктурните
сектори;
• Липса на средства за развитие на ВЕИ
индустрията.

13. Взаимовръзки на анализа с резултатите от проведения хоризонтален социалноикономически анализ на районите на национално ниво, изготвен от „Национален център
за териториално развитие“ ЕАД
Хоризонталният социално-икономически анализ на Община Харманли е извършен
въз основа на нейния природен комплекс, икономическо, социално и екологично развитие, и
е естествено свързан с бюджета на общината.
Икономическото развитие на общината е основното направление в дейността на
Община Харманли. Икономическото развитие е системен, многопластов и продължителен
процес във времето. Той обхваща иновациите, бизнес предприемачеството, повишаване
квалификацията и на населението, ръста на производителността на труда, които са в основата
на ръста на икономиката. Такъв тип икономическо развитие, изисква отлично познаване на
местните ресурси, които в съчетание и интеграция със съседни общини, с областните
администрации и с помощта на държавата, могат да превърнат общината в предпочитано
място за живот.
Община Харманли разполага с четири основни ресурса, които са основата за нейното
системно, планово и динамично икономическо развитие:
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1. Човешки ресурси. В общината се наблюдава стабилизиране на населението, като има
много малък ръст през 2019 г., спрямо 2013 г. Това стабилизиране на населението се
дължи на няколко фактора, първият от които е сравнително ниското равнище на
образование и квалификация. Те са основните, които задържат населението в общината.
Общината в много малка степен може да влияе върху образованието и квалификацията на
населението поради това, че образователната система се управлява и субсидира от
държавата. Няма възможност общината да създава сама паралелки с насоченост към
експлоатация на местните ресурси.
2. Земеделски земи. Те са значителни по размер и са сравнително равномерно разпределени
между населените места на общината. Структурата на засяваните култури е
монокултурна. Преобладава сеитбата на мека пшеница и слънчоглед – 50% от всички
земеделски площи. Засетите площи показват, че не се спазват нормите за сеитбооборот,
което има отрицателни екологични последици за земите в общината. Останалите зърнени,
зърнено-бобови, технически, маслодайни и ароматни култури са на малки площи и са
епизодични (конюнктурни), т. е. засяват се, за да се пробва пазара или да се направи опит
за внедряването им в общината. И двата метода оказват неефективно влияние на
използване на земите, защото селските стопани (фермери) не създават и не внедряват нови
технологии за отглеждане на нови култури, а се опитват със съществуващите технологии
да отглеждат нови култури. Очевидно това води до фиаско в използването на земите в
общината. Трайните насаждения: лозя, овощни градини, пасища, мери и ливади заемат
малка част от земеделските площи. Необходимо е трайните насаждения да се разширят и
особено пасищата да се използват за свободно отглеждане на ЕРД и ДРД.
3. Третият много важен ресурс е водата на р. Марица. Поливните площи са незначителни.
Повърхностните води на р. Марица и подземни води от кладенци или сондажи са
изключителен местен ресурс за повишаване на добивите, от всяка една от отглежданите
култури. По литературни източници, без изменение на агротехническите мероприятия
поливането може да повиши реколтата до 3 пъти. Комбинирането на интензивни култури
(зеленчуци, трайни насаждения и фуражни култури) с поливни технологии могат в
значителна степен да увеличат добивите и естествено да бъдат двигател на
икономическото стабилизиране и развитие на общината. Броят на животните спрямо
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потенциала на територията на общината е малък, т.е. животновъдството може да стане
важен източник на добавена стойност в сектора на селското стопанство на общината.
4. Четвъртият важен ресурс на общината са горите. Анализът показа, че основен
собственик на горите е общината – 73% от всички горски територии. Добиват се дърва,
като практически няма добив на строителен дървен материал, събиране на горски
плодове, билки или диви животни. Създаването на нови гори е незначително.
Тези най-важни ресурса на Община Харманли е необходимо да се използват
системно, като се продължат положителните явления в икономиката през периода до 2027 г.
В страната нарастването на БВП за периода 2013 – 2019 г. е 7.19% при база 2010 г.
Така средният прираст на БВП е 1.75%, основно постигнат в ЮЗРП, докато в останалите
райони и области на България ръстът е значително по-малък. Увеличението на БВП в Община
Харманли е 28.2% за периода 2014 – 2018 г. БВП на човек от населението е увеличен с 33.1%,
поради намаление на населението в общината. През 2014 г. БВП на човек е бил 6 421 лв., а
през 2018 г. - достига 8 545 лв./човек.
Друг важен факт е динамиката на производителността на труда и на БВП. През
периода 2013 – 2017 г. производителността на труда в България е увеличена средно на година
с 5.3%, а БВП с 6% по текущи цени. Тук няма да се правят допълнителни анализи, но е явно
че ръстът на икономиката в България, а в т.ч. и в Община Харманли не се основава на ръста
на производителността на труда.
Друг показател за ръста на икономиката е БВП на човек от населението. Той е
правопропорционален на БВП и обратно пропорционален на броя на населението. От това
следва, че този показател ще нараства с по-бързи темпове от БВП, тъй като населението
намалява. В Община Харманли населението леко е увеличено към 2019 г., затова и
показателят ще има по-ниска стойност от средния за страната.
Ръстът на БВП е органично свързан с инвестициите. В Община Харманли през
периода 2007 – 2013 г. са инвестирани 7 498.7 хил. лв. инвестиции по ОП „РКБИ“. След 2014
г. такива инвестиции не са регистрирани. Тогава за период от 13 години средногодишно са
инвестирани по 577 хил. лв. на година или средно по 22 лв./човек от населението за периода.
Тоест с такъв ръст на инвестициите не е възможно да се очаква сериозен ръст на БВП в
Община Харманли.
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При преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) за Община Харманли през периода
2014-2018 г. се наблюдава леко увеличение. През 2018 г. те са 9 817 хил. евро или с 5.8%
повече в сравнение с 2014 г. ПЧИ за Община Харманли са 5.4% от общата стойност на ПЧИ
за област Хасково - 182 793 хил. евро.
Друг фактор на ръста на БВП на човек от населението е образованието и
квалификацията. Ако количествено има наличие на достатъчна работна сила, то по
отношение на квалификацията има какво да се желае. Една от потенциалните възможности
за инвестиции е наличието на образовани и квалифицирани работници. В общината трудно
може да се основе ново производство, особено иновативно, без да има достатъчно
специалисти със средно специално образование, основно в областта на селското стопанство.
За общото развитие на икономиката е много важно да има достатъчно специалисти с висше
образование: инженери, агрономи, ветеринари, зоотехници и т.н.
Аналогични са разсъжденията и за ръста на БДС, който има тясна връзка с БВП, но
този показател няма да се коментира отделно.
При показателя производителност на труда, междурайонните различия имат голям
размах, който се движи от 20 308 лв. за ЮЦРП до 35 964 лв. за ЮЗРП. Тъй като Община
Харманли е в ЮЦРП, то е явно че производителността на труда е още по-ниска, защото на
равнище NUTS 3 (области), водеща е Пловдивска област, докато останалите области имат
още по-ниски значения от посочената средна величина за района. Няма да се повтарят
факторите, които влияят на производителността на труда, посочени по-горе.
Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) на еден зает на
национално равнище отбелязва намаление с 0.6% за период 2013 – 2017 г. Ръстовете на
разходите за придобиване на ДМА в индустрията и услугите нарастват, но в селското и
горското стопанство намаляват с 5.1%. Т.е. тук отчетливо се проявява факторът на липса на
достатъчно инвестиции в първичния сектор, а това твърде силно се отразява на общините, в
т.ч. и на Община Харманли.
МСП са гръбнакът на националната икономика, които реализират над 60% от БВП
на страната. Тези предприятия обикновено са в сектора на услугите и независимо от големият
им брой и сравнително големите приходи и продукция, не могат да бъдат двигатели на
икономиката. Те винаги ще изпълняват функции на допълващи дейности в първичния и
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вторичния сектори на икономиката. В другите сектори в тях се аутосорсват дейности, които
не се изпълняват в големи и средни предприятия.
През 2018 г. в Община Харманли броят на микропредприятията до 9 заети е 93.8%
от всички предприятия, малко по-висок от този показател за страната – 93%. Малките и
средните предприятия са 6.2%, при които няма промяна в броя им. Общият брой на
предприятията през 2018 г. е 1 092 бр., от които 975 микро, 58 малки и 10 средни.
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II. МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ
ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.
1. Мисия и визия за развитие
Стратегическата част на ПИРО е разработена на базата на извършените анализи:
технически, експлоатационен, икономически, финансов, ситуационен, SWOT анализ и анализ
на изпълнението на ОПР на Община Харманли за периода 2014 – 2020 г. Тези анализи и
сравнения с постиженията на други общини, областта и страната позволяват да се
формулират изводи за резултатите от управлението на общината и за нейното позициониране
в бъдеще.
Процесите и тенденциите са разгледани по отношение на тяхната устойчивост във
времето. Същевременно са отчетени потенциалните рискове и заплахи за общината. При
разработването на стратегическата част на ПИРО Харманли са използвани методите:
еквивалентност, методът на конверсия, екстраполация и сценарии за развитието на ЕС,
страната и общината. Анализите и методите на добро управление позволяват да се планират
интервенции, както за преодоляване на идентифицираните слабости, така и за развитие на
потенциала на общината, в контекста на националните и европейските приоритети заложени
в цитираните стратегически документи.
Предложените цели, мерки, дейности и проекти са фокусирани върху специфични
местни ресурси и възможностите за развитие, като са отчетени:
•

Стратегическото местоположение на община Харманли;

•

Влиянието на национална инфраструктурни обекти (АМ Марица, жп линия София –
Капитан Андреево, близост до границите с Гърция и Турция) и възможностите, които
предоставят;

•

Близост на община Харманли до областния център Хасково;

•

Досегашните контакти със съседни общини и възможностите за интегриран
териториален, икономически и социален подход за сближаване и развитие;

•

Възможностите за трансгранично сътрудничество с общини в Република Гърция и
Република Турция, и натрупания опит в това отношение;
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•

Прогноза и насоки за развитие на община Харманли в Общия устройствен план на
общината и другите общински стратегически документи.
Стратегическата част на ПИРО е съобразена и със Споразумението за

партньорство между ЕС и България за програмен период 2021 – 2027 г. и предвидените в
него 5 политически цели (ПЦ), които заменят досегашните 11 тематични цели:
•

ПЦ 1) По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен
икономически преход;

•

ПЦ 2) По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив
енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към
изменението на климата, превенция и управление на риска;

•

ПЦ 3) По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната
свързаност на ИКТ;

•

ПЦ 4) По-социална Европа чрез изпълнение на европейския стълб на социалните права;

•

ПЦ 5) Една Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото развитие на
градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи.
Стратегическата част ПИРО Харманли 2021 – 2027 г. отчита и Плана за

възстановяване и устойчивост на Р България (октомври 2020 г.). Основната цел на Плана
за възстановяване и устойчивост е да способства за икономическото и социално
възстановяване от кризата, породена от пандемията COVID-19. Същевременно, Планът
полага основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката, в контекста на
амбициозните цели на Зелената сделка на ЕС. Планът е структуриран в четири стълба:
•

Иновативна България – целящ повишаването на конкурентоспособността на икономиката
и трансформирането ѝ в икономика, базирана на знанието и интелигентния растеж – 20%
от ресурсите по Плана;

•

Зелена България – с фокус върху устойчивото управление на природните ресурси,
позволяващо задоволяване на текущите нужди на икономиката и обществото, при
запазване на екологичната устойчивост, така че тези потребности да могат да продължат
да бъдат удовлетворявани и в дългосрочен план – 37% от ресурсите по Плана;

•

Свързана България – акцентиращ върху осигуряването на предпоставки за повишаването
на конкурентоспособността и устойчивото развитие на районите на страната, каквито са
подобряването на транспортната и цифрова свързаност, както и насърчаването на
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местното развитие, въз основа на специфичния местен потенциал – 22% от ресурсите по
Плана;
•

Справедлива България – със специален фокус върху групите и лицата в неравностойно
положение за постигане на по-включващ и по-устойчив растеж и споделен просперитет
за всички, както и с акцент върху изграждането на ефективни и отговорни публични
институции, чувствителни към нуждите на бизнеса и потребностите на гражданите – 21%
от ресурсите по Плана. 49

1.1. Мисия на община Харманли
Мисията на една институция/организация, в случая общината, е нейната философия на
съществуване, която се реализира чрез стратегическо планиране и нейното осъществяване.

МИСИЯ
Общинска администрация близо до гражданите, работеща за
запазване на природното и културното наследство и
идентичност и подпомагаща развитието на зелена и цифрова
икономика
Стратегическа цел I
Повишаване на качеството
на живот на местното
население, намаляване на
социалните неравенства и
осигурване на равен достъп
до качествени публични
услуги

Стратегическа цел II
Опазване на околната среда
и минимизиране на
последствията от
климатичните промени

Стратегическа цел III
Използване на местните
ресурси за постигане на
ускорен икономически
растеж, основан на
иновации, технологии и
устойчиви земеделски
практики

1.2. Визия за развитие на община Харманли
Визията представлява цялостното виждане за бъдещото развитие на общината в
средносрочен период. Това е ясна и убедителна представа за мястото на общината в

49

Плана за възстановяване и устойчивост на Р България (октомври 2020 г.). с. 3-4.
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българската държава и националната икономика, за основните и структурните направления,
върху които тя ще се развие.
Визията за развитие на община Харманли акцентира върху повишаване качеството
на живот и благоустрояване на населените места чрез териториално, социално и
икономическо сближаване на общината в Хасковския и трансграничния район. Нейното
формулиране е подчинено на логиката на визията на Областната стратегия за регионално
развитие, като отчита насоките в националните стратегически документи и Споразумението
между ЕС и България за плановия период 2021 - 2027. Визията за развитие на общината се
формулира като:
Балансирано териториално развитие, социално и икономическо сближаване с цел
постигане на интелигентен устойчив растеж, повишаване качеството на живот и
утвърждаване на местната, националната и европейската идентичност.
2. Стратегически цели
За постигането на визията за развитие на община Харманли на база на социалноикономическия анализ и секторните и общия SWOT анализи са идентифицирани следните
стратегически цели:
2.1. Стратегическа цел 1: Повишаване на качеството на живот на местното население,
намаляване на социалните неравенства и осигуряване на равен достъп до качествени
публични услуги
2.2. Стратегическа цел 2: Опазване на околната среда и минимизиране на последствията
от климатичните промени
2.3. Стратегическа цел 3: Използване на местните ресурси за постигане на ускорен
икономически растеж, основан на иновации, технологии и устойчиви земеделски
практики
Реализирането на стратегическите цели ще се постигне чрез създаване на базата на
местните природни и антропогенни ресурси на съвременна и модерна икономика,
повишаване на доходите на населението, благоустрояване на среда на живот, качеството на
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социалните и здравните услуги, качеството на образованието и духовния растеж на
населението.
3. Приоритети, мерки и дейности
3.1. Приоритети
При извеждането на стратегическите цели и приоритетите в ПИРО е приложен
принципът на необходимостта и приемствеността. Към всяка стратегическа цел са
разработени приоритети, които ще подпомогнат постигането й. Тези приоритети са
подредени в логическа последователност. Към всяка една от стратегическите цели са
посочени приоритетите, мерките, дейностите и/или проектите, които ще изпълнява общината
в програмния периода 2021 – 2027 г. Приоритетите по стратегическите цели на община
Харманли за периода 2021 – 2027 година са:
Приоритет 1: Укрепване на административния капацитет, изпълнение на общински
политики и сътрудничество
Приоритет 2: Социално сближаване, укрепване и развитие на висококвалифициран
човешкия капитал
Приоритет 3: Модернизиране на публичната инфраструктура
Приоритет 4: Приспособяване към изменението на климата, превенция и управление
на риска, и опазване на околната среда
Приоритет 5: Развитие на иновативна цифрова, кръгова и зелена икономика
Всеки един от приоритетите е пряко подчинен на конкретни цели на политиката,
заложени в Споразумението за партньорство между ЕС и България и стълбовете от Плана за
възстановяване и устойчивост. В Приложение 1 и Приложение 1 А са включени конкретните
мерки и проекти, предвидени за изпълнение в ПИРО Харманли в рамките на програмния
период 2021 – 2027 г.
3.2. Мерки и дейности
ПРИОРИТЕТ № 1. Укрепване на административния капацитет, изпълнение на
общински политики и сътрудничество
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Устойчивото развитие на градските и селските райони цели прилагането на
интегрирани подходи за териториално развитие за реализиране на синергични ефекти и
инвестиране в подобряване на физическата среда в общинския център и селата от общината,
на базата на конкретните нужди на населените места и местните жители. Целта е да се
финансират проекти инициирани от местното население в зависимост от техните нужди и
приоритети. Устойчивото развитие е свързано със създаване на механизми за ефективно
реализиране на ПИРО и контрол по изпълнение на Плана, както и формулирането, подкрепата
и реализирането на местни политики.
Развитието на административния капацитет на общинската администрация е
свързано с целенасочено обучение на служителите в общинската администрация,
предприятия и фирми, и повишаване на практическия им опит, чрез споделяне на опит и
работа в експертни мрежи на регионално, национално и международно равнище.
Качеството на публичните услуги е свързано с повишаване квалификацията на
заетите в общинска администрация, усвояването на процеса на работа с новите цифрови
технологии, намаляване на бюрокрацията и повишаване на прозрачността в управлението.
Както и с увеличаване броя на предлаганите електронни услуги.
Интервенциите са фокусирани върху подобряване професионалните компетенции на
служителите, подобряване на техните умения за работа с новите информационни технологии
и подобряване на чуждоезиковите им умения, като залог за качествено административно
обслужване. Специален акцент е поставен върху развитие на капацитета за управление на
проекти за финансиране от Структурните фондове на ЕС, участие в регионалната политика,
повишаване на бизнес уменията на ръководните кадри в общинските предприятия и
общински фирми, изграждането на административен капацитет за подкрепа на бизнеса и
икономическото развитие. Като ключова институция на местно ниво в процеса на планиране
и усвояване на средствата от фондовете и програмите на ЕС. Общинската администрация
следва да развива капацитет в тази област, като се ангажира със споделяне на експертиза с
местния неправителствен сектор. От изключителна важност за успешното усвояване на
ресурсите е изграждането и съхраняването на административни структури и експерти,
създаването на местни и участието в регионални партньорства.
Участието в партньорски мрежи на ръководно и експертно ниво е важен инструмент
за повишаване на професионализма, подобряване на достъпа до информация и реализиране
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на над общински инициативи и интегрирани териториални инвестиции. Същевременно
разположението на общината и възможностите за трансгранично сътрудничество
представляват уникална възможност за коопериране с местните власти в Република Гърция
и Република Турция. Конкретните мерки и включените в тях дейности са насочени именно
към подобрявате тези характеристики на административния капацитет, както и към развитие
на електронните услуги за граждани и бизнеса, елемент от стратегията за развитие на
електронно управление на Национално и Европейско равнище, и въвежда на иновативни
цифрови процеси в местната икономика, и преход към нисковъглеродна кръгова зелена
икономика на територията на общината.
Стимулирането на граждански инициативи има важна роля за формиране на
общински политики и реализиране на настоящия ПИРО. Усилията са насочени към
подобряване на диалога с бизнеса, НПО и гражданите, повишаване на гражданската и
предприемаческата култура на подрастващото поколение, стимулиране и развитие на местни
граждански инициативи и подкрепа на МИГ (ВОМР) и други инициативи от периода 20142020 г.
МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТ 1:
Мярка 1.1. Стратегическо планиране и изпълнение на общински политики

Приотитет I

Мярка 1.1. Стратегическо планиране и изпълнение на общински
политики
Укрепване на
Дейност (описание)
административния
1.
Подобряване
на
капацитет, изпълнение на капацитета на общинската
общински политики и
администрация
за
1. Създаване и внедряване на
сътрудничество
подготовка, изпълнение и
механизъм за наблюдение и
контрол при изпълнение на ПИРО
отчитане на ПИРО и други
и
останалите
стратегически
стратегически документи;
документи на общината;
2. Формулиране и реализация
2. Създаване и внедряване на
на общински политики в
механизъм за наблюдение и
областта на екологията,
контрол при изпълнение на ПИРО
образованието, икономиката,
и
останалите
стратегически
енергетиката,
социалната
документи на общината
политика и социалните услуги
3. Подготовка на нова стратегия
и др.
за ВОМР за периода 2021 - 2027,
3. Подготовка на нова
одобряването
й
от
МИГ,
стратегия за ВОМР
реализация на стратегията в
новия програмен период
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Мярка 1.2. Повишаване
администрация

Приотитет I
Укрепване на
административния
капацитет,
изпълнение на
общински политики и
сътрудничество

на

административния

капацитет

на

Мярка 1.2. Повишаване на административния капацитет на
общинска администрация
1.
Подобряване
квалификацията
професионалната
компетентност
служителите

на
и

Дейност (описание)

на

1. Подобряване на квалификацията и
професионалната компетентност на
общинските служители чрез участие в
специализирани обучения в страната
и чужбина, чрез обмяна на опит и
учебни пътувания

2.
Осигуряване
на
приемственост
между
служителите
в
общинска
администрация
3. Доизграждане на единната
електронна
съобщителна
мрежа (ЕЕСМ) чрез изграждане
на
нова
пасивна
инфраструктура
4. Информационно осигуряване
на процесите на управление и
функциониране
на
информационната система за
управление на общината.
5. Пълна дигитализация на
документалния
архив,
съхраняван безспочно
6.
Обновяване
на
технологичното оборудване в
структурата на общинска
администрация,
общински
предприятия и др.
7. Софтуерно осигуряване
администрацията
8. Разширяване обхвата на
предоставяните електронни
услуги и публични регистри.
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2. Осигуряване на менторска и
наставническа помощ за нови
служители от опитните такива
3.
Разполагане
оборудване
за
общинския център

на
активно
свързаност
в

4. Внедряване на съвременни
технологии за оптимизация на
административно-техническото
обслужване
5.
Пълна
дигитализация
на
документалния архив, съхраняван
безсрочно
6. Обновяване на технологичното
оборудване
в
структурата
на
общинска администрация, общински
предприятия и др.
7.
Закупуване
на
общ
и
специализиран софтуер за нуждите
на общинска администрация
8.
Разширяване
обхвата
на
предоставяните електронни услуги и
публични регистри, оцифряване на
регулационните и застроителните
планове

общинска
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Мярка 1.3. Териториално и трансгранично сътрудничество

Приотитет I
Укрепване на
административния
капацитет,
изпълнение на
общински политики
и сътрудничество

Мярка 1.3. Териториално и трансгранично сътрудничество
1.
Планиране
на
интегрираните
териториални инвестиции с
общините от област Хасково
и ЮЦР
2.
Партньорство
при
подготовката, изпълнението
и
управлението
на
интегрираните
териотирални инвестиции с
общините от област Хасково
и ЮЦР
3.
Сътрудничество
с
институции
от
трансграничните райони в
България, Гърция и Турция и
др. страни
4.
Партньорство
при
подготовката, изпълнението
и управлението на проекти с
институции
от
трансграничните райони в
България, Гърция и Турция и
др. страни

Дейност (описание)
1. Планиране на заложените в ПИРО
интегрирани
териториални
инвестиции със съседните общините
и общините от ЮЦР
2. Партньорство при подготовката,
изпълнението и управлението на
интегрираните
териториални
инвестиции с общините от област
Хасково и ЮЦР
3. Осъществяване на контакти с
представители
на
публични
институции от двата трансгранични
райони
и
други
страни,
разработване на идеи за съвместни
интегрирани
трансгранични
проекти.
4. Партньорство при подготовката,
изпълнението и управлението на
интегрираните
териториални
инвестиции с общините от област
Хасково и ЮЦР

ПРИОРИТЕТ № 2. СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ, УКРЕПВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА
ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАН ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ
Формиране и повишаване качеството на човешкия капитал е основен фактор на гражданското
общество и иновативното производство. Създаването на адекватен човешки капитал е труден и
продължителен процес. Качественият човешки капитал може да се постигне чрез образование през
целия живот, заетост и социално включване. Успешната адаптация към съвременния модел на
икономическо развитие неизменно е свързана с развитието на човешкия капитал. Важна роля в това
отношение играят образователната и социалната система, и активното участие на бизнеса, с
възможностите за развитие на кадрите на фирмено равнище. В системата на образованието в
общината е необходимо да се работи за:
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•

повишаване качеството на образованието - подобряване мотивацията за учене,
усвояване на ключови и граждански компетентности, повишаване квалификацията на
педагогическия персонал, въвеждане на образователните иновации и цифрови технологии
в образователния процес, насърчаване на здравословен начин на живот на децата и
учениците;

•

подобряване на състоянието на сградния фонд и условията в училищата и детските
градини - основен ремонт на детските градини и училищата; подобряване на енергийна
ефективност; подмяна на обзавеждането; технологично обновяване на образователните
институции;

•

модернизиране на общинското образование и дигитализация педагогическия процес –
цифрова трансформация на образованието - въвеждане на цифрови процеси, технологии
и софтуер в общинското образование; квалификация на педагогическите кадри за работа
със

съвременните

цифрови

технологии;

стимулиране

на

квалификацията

на

педагогическите кадри; общински мерки за привличане и задържане на учители;
разработване на съвместни програми с местния бизнес за оператори на машини и
оборудване за общинските предприятия; създаване на обединение от съседни общини за
съвместно обучение на специалисти за местните предприятия;
•

премахване на социално-икономическите бариери за уязвимите групи - лица в риск от
бедност и социално изключване; лица/групи с ниски доходи, лица/групи с ниска
икономическа активност, със СОП и т.н.;

•

подобряване на професионалната квалификация на работната сила - придобиването на
конкретни

професионални

компетентности,

свързани

с

реалното

търсене

на

квалифицирана работна сила от работодателите и др.;
•

изграждане на образователна STEM (природни науки, технологии, инженерство и
математика) среда – създаване и оборудване STEM кабинета в общинските училища.
Активните мерки на пазара на труда, съвместно със социалните партньори са

насочени към повишаване на качеството на работната сила на съществуващите трудови
резерви в икономиката, които са извън заетост - ниско образованите лица, без квалификация
и специалност; продължително безработните лица; младежи; хората с увреждания; хората в
пред-пенсионна възраст; икономически неактивните лица, включително маргинализирани
общности като ромите. Повишаване на квалификацията, пригодността за заетост,
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адаптивността и активността на тези групи има важна роля за развитие на местния бизнес
през следващите години. Това е свързано и с по-здравословна работна сред, намаляване на
трудовите злополуки и повишаване качеството и привлекателността на работните места.
Реализация на пазара на труда на младите хора, чрез подкрепа за бърз преход от училище към
работа и успешно включване в активен икономически живот, в т.ч. чрез предоставяне на
посреднически услуги за намиране на работа. Дефиниране на „зелени“ работни места и
трансформиране на настоящите работни места в по-зелени. Прогнозиране на потребностите
от работна сила на местно и регионално ниво в краткосрочен и дългосрочен план, за
развитието на политики по образование, доходи и заетост, насочени към преодоляване
недостига от квалифицирани работници и специалисти в ключови икономически дейности С
оглед предстоящия преход към чиста, кръгова икономика, в контекста на Европейския зелен
пакт, ключова роля ще имат възможностите за обучение и алтернативна заетост на
работещите в засегнатите сектори. Необходимо е да се работи за повишаване на
ефективността и устойчивостта на политиката в областта на социалното включване като
способ за намаляването на социалните неравенства.
Политиката за социално включване е насочена към осигуряване на равен достъп до
специализирана здравна и дългосрочна социална грижа, повишаване на качеството и
разширяване на обхвата на предоставяните социални услуги, въвеждане на интегрирани
подходи при предоставянето на социални услуги, както и развитие на интегрирани услуги. За
целта е необходимо укрепване на капацитета за предоставяне на качествени социални услуги,
разширяване на териториалната мрежа, повишаване на квалификацията на работещите в
системата и подобряване на условията в социалните заведения.
Осигуряване на качествено здравеопазване и повишаване на здравния статус на
населението. Ролята на общината е спомагателна. Общинската администрация на практика
може да осъществи координационни действия и да подпомогне осигуряването на качествено
здравеопазване за населението. Органите на местната власт се явяват своеобразен посредник
във взаимоотношенията на заинтересованите и засегнати лица на местно равнище и
представителите на държавната власт и националните институции. Независимо от това тя може
да даде своя принос за укрепване на капацитета и технологично обновяване на общинското
общественото здравеопазване, и привличане на квалифицирани кадри в системата.
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Мерки и Дейности за реализиране на Приоритет 2:
Мярка 2.1 Подобряване на достъпа до трудова заетост

Приотитет II
Социално
сближаване,
укрепване и
развитие на
висококвалифицира
н човешкия капитал

Мярка 2.1. Подобряване на достъпа до трудова заетост
Дейност (описание)

1.
Намаляване
процента
неактивни лица в общината

1. Стимулиране на неактивни лица
за включване на пазара на труда,
регистрация в ДБТ;

2. Интегриране на младежи и
други групи в неравностойно
положение на пазара на труда

2.
Специфична
подкрепа
за
самостоятелна заетост на младежи
и други групи в неравностойно
положение на пазара на труда;

3. Подобряване баланса между
отделните социални групи и
осигуряване на равенство на
пазара на труда

3. Насърчаване на участието на
жените, самотните и многодетни
родители на пазара на труда;

4. Професионално
ориентиране

4.
Предоставяне
на
трудово
консултиране и професионално
ориентиране

Мярка 2.2 Социално сближаване и равни възможности

Приотитет II
Социално
сближаване,
укрепване и
развитие на
висококвалифицира
н човешкия капитал

Мярка 2.2. Социално сближаване и равни възможности
1. Подкрепящи
общността
за
младежи

услуги
деца

в
и

2. Услуги за осигуряване на
подслон и подкрепа на
бездомни лица

Дейност (описание)
1. Подкрепящи услуги в общността
за деца и младежи
2. Услуги за осигуряване на подслон
и подкрепа на бездомни лица

3. Дълготрайна грижа за лица
с трайни увреждания и
възрастни

3. Полагане на неформална грижа в
домашна среда за лица с трайни
увреждания и възрастни

4. Подобряване на социалната
инфраструктура

4. Подобряване на средата в
съществуващи социални услуги и
възможности
за
тяхното
преструктуриране в интегрирани
здравно-социални услуги

5. Подкрепа на лица, жертви
на насилие
6.
Интегрирана
здравносоциална услуга за стари хора
от резидентен тип

469

5. Комплексен подход за подкрепа
на лица, жертви на насилие
6. Интегрирана здравно-социална
услуга за стари хора от резидентен
тип

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

Мярка 2.3. Оказването на подкрепа на нуждаещите се
Приотитет II
Социално
сближаване,
укрепване и
развитие на
висококвалифици
ран човешкия
капитал

Мярка 2.3. Оказването на подкрепа за нуждаещите се
Дейност (описание)
1.
Оказване
на
подкрепа от първа
необходимост
за 1. „Подпомагане с пакети хранителни
продукти и хигиенни материали“
нуждаещите се

2. "Топъл обяд"
3. "Детска кухня"

2.
Разширяване
обхвата
и
подобряване качеството и контрола
на социална услуга „Топъл обяд“
3.
Разширяване
обхвата
и
подобряване качеството и контрола
на социална услуга „Детска кухня“

Мярка 2.4 Подобряване на качеството на предоставяните здравни услуги.

Приотитет II
Социално
сближаване,
укрепване и
развитие на
висококвалифицира
н човешкия капитал

Мярка 2.4. Подобряване на качеството на предоставяните
здравни услуги
1. Обновяване на
сградния фонд

Дейност (описание)

2. Технологично
обновяване на сградния
фонд

1. Обновяване на сградния фонд на здравните
заведения, вкл. МБАЛ Харманли, ДКЦ и
здравни служби

3. Привличане на
медицински
специалисти в
общината

2. Технологично обновяване на МЦ, МБАЛ,
частен медицински център и Бърза помощ анализ на нуждите, проучване на пазара,
разработване и реализиране на проекти.
3. Създаване на условия за привличане на
медицински специалисти в общината, чрез
предоставяне
на
общински
квартири,
заплащане на пътни разходи , допълнително
материално стимулиране, възможност за
специализация и т.н. предвид ситуацията с
пандемичната
обстановка
и
тежките
последствия от COVID-19 и последвалата
необходимост от повече здравни специалисти,
които да полагат грижа за жителите на
общината.

4. Развитие на
телездравеопазване Медицинска практика
от разстояние

4. Създаване на информационна система
обслужваща
здравните
работници
и
подобряваща достъпа на граждани до здравни
услуги. Разработване на платено приложение
за предоставяне на телездравеопазване Медицинска практика от разстояние
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Мярка 2.5 Превенция на здравето и повишаване здравната култура
Приотитет II
Социално
сближаване,
укрепване и
развитие на
висококвалифицира
н човешкия капитал

Мярка 2.5. Превенция на здравето и повишаване здравната
култура
Дейност (описание)
1. Повишаване на здравната
култура на населението
2. Повишаване на здравната
информираност
на
населението
3. Подобряване здравното
състояние на уязвимите групи
в общината

1.
Атрактивни
кампании
за
утвърждаване на здравословния
начин на живот и повишаване на
здравната култура
2. Организиране на здравноинформационни кампании сред
подрастващите и представителите
на етническите малцинства
3. Осигуряване на мобилни екипи за
извършване на профилактични
прегледи и изследвания в потруднодостъпни
и
отдалечени
населени места

Мярка 2.6 Подобряване на образователната инфраструктура
Приотитет II
Социално
сближаване,
укрепване и
развитие на
висококвалифицира
н човешкия капитал

Мярка 2.6. Подобряване на образователната инфраструктура
1. Основен ремонт на
детските градини и
училищата,
физкултурните им
салони и открити
детски площадки и
прилежащите им дворни
пространства и
инфраструктура
2. Подмяна на
обзавеждането на
детските градини и
училищата
3. Технологично
обновяване на
училищата

Дейност (описание)
1. Основен ремонт и/или реконструкция на
сградния фонд, дворните пространства и
прилежащата инфраструктура на: 1. ОДЗ „Ален
мак“, 2. ОДЗ „Пролет“, 3. ЦДГ „Детски свят“, 4.
НУ „Ал. Константинов“, 5. НУ „Отец Паисий“, 6.
ОУ “Хр. Ботев“, 7. ОУ“ Хр. Ботев“, 8. ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий“, 9. ОУ ”Ив. Вазов”, 10. ОУ ,,Ив.
Вазов“, 11. СУ „Н. Рилски“, 12. ПГЕТ „З. Стоянов“.
2.
Обновяване
на
обзавеждането
и
оборудването на: 1. ОДЗ „Ален мак“, 2. ОДЗ
„Пролет“, 3. ЦДГ „Детски свят“, 4. НУ „Ал.
Константинов“, 5. НУ „Отец Паисий“, 6. ОУ “Хр.
Ботев“, 7. ОУ“ Хр. Ботев“, 8. ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий“, 9. ОУ ”Ив. Вазов”, 10. ОУ ,,Ив. Вазов“,
11. СУ „Н. Рилски“, 12. ПГЕТ „З. Стоянов“
3. Закупуване на компютри/лаптопи, софтуер,
ксерокс, мултифункционални, интерактивен
пакет (смарт дъска и мултимедия), локални
мрежи, климатици, аудиовизуална техника и др.
оборудване за: 1. ОДЗ „Ален мак“, 2. ОДЗ
„Пролет“, 3. ЦДГ „Детски свят“, 4. НУ „Ал.
Константинов“, 5. НУ „Отец Паисий“, 6. ОУ “Хр.
Ботев“, 7. ОУ“ Хр. Ботев“, 8. ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий“, 9. ОУ ”Ив. Вазов”, 10. ОУ ,,Ив. Вазов“,
11. СУ „Н. Рилски“, 12. ПГЕТ „З. Стоянов“.
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Мярка 2.7 Качествено образование за всеки
Приотитет II
Мярка 2.7. Качествено образование за всеки
Социално
сближаване,
Дейност (описание)
укрепване и развитие 1. Повишаване качеството и
подобряване достъпа до
на
висококвалифициран образование
човешкия капитал
1. Разширяване обхвата на предучилищното и
2. Изграждане на училищна
STEM среда

3. Модернизация на учебния
процес
4. Подкрепа за иновативни
детски градини и училища

начално
образование,
занимания
по
интереси за стимулиране развитието на
личностни качества, социални и творчески
умения. Кампании за толерантност и
намаляване на агресията. Разработване на
индивидуални учебни планове и програми
2. Изграждане на училищен STEM център в
община Харманли, търсене на съвместна
работа с други STEM центрове в областта и
учене на разменни начала
3. Цифровизиране на учебното съдържание с
отворен достъп, развиване на цифрови
умения
на
всички
участници
в
образователния процес и разкриване на
високотехнологични езикови кабинети и
лаборатории
4. Обучение и сертифициране на иновативни
учители, които да разработят иновативни
програми, стимулиращи интегрирано дуално
гимназиално обучение (проучване на
възможности за дуално обучение на
разменни начала в рамките на областта) и
въвеждащи
монтесори
педагогика
в
детските градини

Мярка 2.8 Учене през целия живот
Приотитет II
Социално
сближаване,
укрепване и
развитие на
висококвалифици
ран човешкия
капитал

Мярка 2.8. Учене през целия живот
Дейност (описание)

1. Професионална
квалификация и
преквалификация
2. Иновативни
форми за учене

1. Кариерно ориентиране на учениците,
предоставяне
на
обучения
за
преквалификация на работното място на
заетите лица,
2. Осигуряване на достъп до иновативни
форми за учене през целия живот и
подкрепа за практики за насърчаване
професионалната
и
географската
мобилност на заети лица
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Мярка 2.9 Развитие на културата, спорта и младежките дейности

Приотитет II
Социално
сближаване,
укрепване и
развитие на
висококвалифицира
н човешкия капитал

Мярка 2.9. Развитие на културата, спорта и младежките
дейности
1. Развитие на културата,
опазването и експонирането
на културно-историческото
наследство
2. Развитие
туризъм

на

културен

3. Развитие на спорта и
местата за отдих

Дейност (описание)

1. Инвестиции за обновяване на
културните институции, в т.ч.
читалищата и религиозни храмове,
опазване,
експониране,
социализиране и популяризиране
на
културно-историческото
наследство
2.
Насърчаване
на
предприемачеството в сферата на
културата, обвързване с културен
туризъм
3. Оценка на необходимостта от
подобряване
на
съществуваща
спортна инфраструктура в общината
и облагородяване на места за отдих,
създаване на планове и тяхната
реализация

ПРИОРИТЕТ № 3. МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА
Подобряване на водоснабдяването и пречистването на питейни и отпадъчни води– изграждане и
реконструкция на ВиК инфраструктура за осигуряване съответствие с изискванията на Директива
91/271/ЕИО. Опазване качеството на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, вкл.
установяване на зони за опазването им в района на съоръженията за водовземане.
Подобряването на транспортната и цифрова свързаност, както и насърчаването на местното
развитие, въз основа на специфичния местен потенциал. Подобряване на общинската и регионална пътна
мрежа чрез реконструкция и рехабилитация на пътни връзки. Подобряване на качеството на пътищата,
свързаността и достъпността. Пълноценно интегриране на пътната безопасност в управлението на
пътната инфраструктура. Подмяна на пътната маркировка. Облагородяване на градската и селската
улична мрежа на територията на общината. Подобрената среда за пренос на данни, цифрова свързаност и
висока киберзащита на публичните институции, местната администрация и потребителите.
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Изпълнение на общинските програми за енергийна ефективност. Енергийна ефективност на
публични, частни и бизнес сгради – саниране, изгражда на алтернативно електроснабдяване –
фотоволтаични (соларни) системи и термопомпи/циркулационни помпи. Въвеждане и сертифициране на
системи за енергиен мениджмънт и за мониторинг, и контрол на енергопотреблението. Стимулиране на
предприятията да използват електрическа, топлинна и охлаждаща енергия, произведена от възобновяеми
източници за собствено потребление. Изграждане на енергоспестяващо улично осветление в общинския
център и селата.
Мерки и дейности за реализиране на Приоритет 3:
Мярка 3.1. Модернизиране на ВиК инфраструктурата

Приотитет III
Модернизиране на
инфраструктурата

Мярка 3.1. Модернизиране на ВиК инфраструктурата
1.
Подобряване
на
водоснабдяването и качеството
на питейните води.

Дейност (описание)

2.
Подобряване
на
водоснабдяването и качеството
на питейните води.

1.
Изграждане
на
нова
и
реконструкция на съществуващата
водопроводната инфраструктура (вкл.
ВиК мрежи, РШ, ПС, НР и др.)

3.
Подобряване
на
канализационната
инфраструктура и пречистването
на отпадни води от бита и
промишлеността.
4.
Подобряване
на
канализационната
инфраструктура и пречистването
на отпадни води от бита и
промишлеността

2. Реконструкция на ПСПВ в Харманли
- Прединвестиционно проучване и
изготвяне на технически проект
Реконструкция на ПСП за пречистване
на питейна мода.
3. Реконструкция и изграждане
канализационната мрежа на
Харманли;
възстановяване
настилката. Аварийни ремонти
канализационна инфраструктура

на
гр.
на
на

4. Изграждане на ПСОВ в Харманли Прединвестиционно проучване и
изготвяне на технически проект.
Изграждане на ПСОВ
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Мярка 3.2. Подобряване на транспортната свързаност

Приотитет III
Модернизиране на
инфраструктурата

Мярка 3.2. Подобряване на транспортната свързаност
1.
Подобряване
на
транспортната
свързаност
чрез
републиканска
пътна
мрежа
2.
Подобряване
на
транспортната
свързаност
чрез
общинската
пътна
мрежа
3.
Ремонт,
реконструкция
и
рехабилитация
на
уличната
мрежа
в
населените места в
община Харманли.
4.
Разширяване
мрежата от велоалеи в
община Харманли

Дейност (описание)

1. Рехабилитация, реконструкция и
ремонт на републиканска пътна мрежа автомагистрала Марица А-4, първокласен
път І – 8, второкласен път ІІ-55,
второкласен път ІІ-76, третокласен път ІІІ505, третокласен път ІІІ - 554, третокласен
път ІІІ-808, третокласен път ІІІ-809,
третокласен път ІІІ-7604
2. Рехабилитация, реконструкция или
ремонт на общинската пътна мрежа пътища HKV 1214, HKV 1217, HKV 1219,
HKV 1223, HKV 1249, HKV 2083, HKV 2210,
HKV 2211, HKV 2212, HKV 2213, HKV 2215,
HKV 2216, HKV 2218, HKV2220, HKV 2221,
HKV 2222, HKV 2224, HKV 2225, HKV 3226
3. Реконструкция и рехабилитация на
улици, вкл. обвързване със зелени
пространства, ремонт и полагане на нови
настилки, обновяване на прилежащи
пространства и връзки, оптимизация на
местата за улично паркиране, поставяне
на
нови
светофарни
уредби,
подмяна/поставяне на нови елементи на
градското обзавеждане, полагане на
маркировка,
озеленяване
по
транспортните комуникации, изграждане
на
оптична
свързаност
и
видеонаблюдение; Прединвестиционни
проучвания. Разработване на проекти.
Финансиране. Обществени поръчки.
Реализиране на проектите.
4. Разширяване на мрежата от велоалеи
чрез обособяване на нови трасета и
свързването им със съществуващи такива
вкл. с парк „Димана Данева“; Закупуване
на нови велосипеди; Изграждане на
система от велоалеи за пешеходно и
велосипедно движение между жилищни
комплекси в гр. Харманли; Изграждане
на система от умни велосипедни алеи;
Прилагане
на
меки
мерки
за
стимулиране на велосипедния транспорт
в ежедневието
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Мярка 3.3. Подобряване на енергийна ефективност
Приотитет III
Модернизиране на
инфраструктурата

Мярка 3.3. Подобряване на енергийна свързаност
1. Саниране на основните
публични
сгради
(административни
сгради,
социални центрове и услуги,
здравни учреждения, училища
и детски градини, читалища и
др.).
2. Подмяна на топлинни и
охлаждащи
системи
в
публични сгради с такива с пониско енергопотребление.
3. Подмяна на външното
изкуствено осветление с
енергоефективно и такова
базирано на ВЕИ
4. Внедряване на мерки за
енергийна ефективност в
частни
еднофамилни
и
многофамилни
жилищни
сгради на територията на
община Харманли.
5. Изграждане на общински
соларен парк за задоволяване
на собствени нужди на
общината.
6. Подпомагане изграждането
и използване на ВЕИ за
производствени, земеделски и
битови нужди.

Дейност (описание)
1. Изготвяне на обследване за ЕЕ,
изготвяне
на
инвестиционни
проекти, изпълнение на ЕЕ мерки,
предписани в обследването
2. Изготвяне на обследване за ЕЕ на
отоплителните
и
охлаждащите
инсталации,
изготвяне
на
инвестиционни
проекти,
изпълнение
на
ЕЕ
мерки,
предписани в обследването
3. Изготвяне на обследване за ЕЕ за
външното изкуствено осветление,
изготвяне
на
инвестиционни
проекти, подмяна на външното
изкуствено
осветление
с
енергоефективно и такова базирано
на ВЕИ, предписани в обследването,
въвеждане
на
автоматизирани
системи за контрол на ВИО.
4. Разработване и реализиране на
общинска програма за енергийна
ефективност на еднофамилни и
многофамилни жилищни сгради на
територията на община Харманли.
Подготовка на обследвания за ЕЕ и
технически паспорти на жилищни
сгради, организиране на кампании
сред
местната
общественост,
реализиране на мерки за ЕЕ в
жилищни сгради, подобряване на
отоплителните системи на жилищни
сгради и др.
5. Изграждане на фотоволтаична
централа
на
общински
терени/покриви за производство на
електрическа енергия за собствени
нужди на общината и при
възможност продажба на излишната
електроенергия
6.
Подпомагане
на
частните
дружества при подготовката и
реализацията на инвестиционни
намерения за повишаване на
енергийната
ефективност
в
предприятията и земеделските
стопанства и въвеждане на ВЕИ в
производствения процес
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Мярка 3.4. Подобряване на електронната съобщителна мрежа и свързаност

Приотитет III
Модернизиране на
инфраструктурата

Мярка 3.4. Подобряване на електронната съобщителна мрежа и
свързаност
1. Изграждането на общинска
лъчеобразна
система
от
многолентов
интернет
обхващащ
с
рационално
изградени трасета „опорните
села”
2. Изграждане на обществени
зони със свободен достъп до
Интернет в населените места с
над 500 души население
3. Обезпечаване на високо ниво на
киберсигурност

Дейност (описание)

1. Изграждането на общинска
лъчеобразна
система
от
многолентов интернет - обхващащ с
рационално
изградени
трасета
„опорните села" и включването в
него на всички обекти даващи
публични
услуги.
Общинската
многолентова интернет система ще
позволи превръщане на община
Харманли в „електронна община”.
2. Увеличаване на площта на
публичните зони със свободен
достъп до интернет в гр. Харманли,
с. Бисир, с. Славяново и с.
Шишманово
3. Изграждане и внедряване на
адекватни мерки и политики за
киберсигурност и превенция на
кибер престъпленията, вкл. анализ
на
връзките
на
сървърната
инфраструктура и масивите за
съхранение на данни в общината;
анализ
на
мрежовата
инфраструктура; прозвъняване на
мрежовата
инфраструктура
в
сградите
на
общината;
документиране на техниката и
локалните физически връзки в
сървърните/техническите
помещения; Изготвяне на стратегия
за поетапна модернизация на
съществуващата IT инфраструктура и
въвеждане
на
решения
за
подобряване нивата на мрежова и
информационна сигурност.
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ПРИОРИТЕТ № 4. ПРИСПОСОБЯВАНЕ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА,
ПРЕВЕНЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА, И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Основен аспект на екологичната политика на община Харманли през програмен период 2021 –
2027 г. е насочен към интегрирано управление на водите, опазване и подобряване състоянието на водите
и постигане и поддържане на добро количествено, химично, биологично и екологично състояние на
водните тела на територията на общината. Изграждането на пречиствателни съоръжения за питейни и
отпадни води ще се изпълнява съответствие с изискванията на Директива 91/271ЕЕС на Европейския
съюз, Рамковата директива по водните въпроси и Конвенцията за защита и използване на
трансграничните водни течения, като се отчита трансграничния характер на замърсяването на река
Марица. Община Харманли се ангажира с експертно участие на регионално ниво за интегрирано
управление на водните ресурси.
Важен акцент на общинската екологична политика и интегрираното управление на отпадъци е
провеждането на политика за намаляване на отпадъците, разделно събиране и рециклиране на същите.
Предвижда се надграждане на капацитета на регионалното депо, подобряване третирането на битовите и
промишлените отпадъци, и намаляване количествата на депонираните битови отпадъци, в съответствие с
провежданата национална политика за опазване на околната среда.
Общината се ангажира с политика за подобряване екологичното състояние на въздуха. Основния
акцент в това отношение е насочен към намаляването на замърсяването с фини прахови частици, чрез
подмяна на индивидуални и обществени отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни
източници на отопление и охлаждане, подмяна на обществения транспорт с екологичен и политика на
енергийна ефективност. Общината ще използва и възможностите си чрез местна данъчна политика да
насърчи подмяната на остарелия автомобилен парк на физическите лица и обществени институции с
екологосъобразни МПС и изграждане на зарядни станции за електромобили.
За да е ефективна местна екологична политика е необходимо тя да се разбира от гражданите на
общината и бизнеса, и да се подкрепя. Затова общинската администрация смята да обърне специално
внимание на гражданското възпитание и повишаване на познанията, културата и съзнанието на
подрастващото поколение и населението по въпросите на опазването на околната среда и устойчивото
развитие. Предвиждат се кампании за популяризиране и подкрепа на екологичната политика на общината.
Ръководството на общината активно ще подкрепя граждански инициативи „отдолу“ насочени към
подобряване на екологичното състояние в общината.
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През предстоящия програмен период ще се обърне специално внимание на превенцията на риска
от бедствия и аварии. Община Харманли е една от общините, която е сериозно заплашена най-вече от
рискове от наводнения, засушавания и пожари. През последните години местното население сериозно е
пострадало сериозно от подобни бедствия. Ето защо, общинското ръководство ще се ангажира сериозно
с политика на превенция и ранно известяване на потенциални природни бедствия. За целта ще се въведат
съвременни цифрови технологии за ранно предупреждаване, прилагането на зелени мерки и екосистемнобазирани решения, и повишаване информираността, съзнанието и подготвеността на населението за
реакция при риск от бедствие, чрез насърчаване провеждането на информационни и обучителни
кампании. Предвиждат се и активни мерки за консервиране и възстановяване на биологичното
разнообразие в резултат на бедствия и аварии с фокус върху подобряване на екосистемите, и осигуряване
свързаността на мрежата Натура 2000.
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Мерки и дейности за реализиране на Приоритет 4:
Мярка 4.1. Интегрирано управление на водите и превенция на риска от наводнения

Приотитет IV
Приспособяване към
изменението на
климата, превенция и
управление на риска,
и опазване на
околната среда

Мярка 4.1. Интегрирано управление на водите и превенция на риска
от наводнения
1. Периодични проверки на
техническото състояние на
язовирите и коритата на
реките,
на
санитарноохранителните
зони
на
действащите водоизточници
2. Почистване и корекция на
коритата
на
реките
в
рамките на урбанизираната
територия на населените
места
(ангажимент
на
общината)
и
извън
урбанизираната територия на
общината
3. Повишаване на капацитета
за реакция при наводнения на
общинската администрация и
доброволните
отряди
и
подобряване на реакциите на
населението при наводнения
4.
Подобряване
на
водозадържащата способност
на земеделски, горски и
крайречни територии
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Дейност (описание)

1.
Периодични
проверки
на
техническото състояние на язовирите
и коритата на реките, на санитарноохранителните зони на действащите
водоизточници
2. Изготвяне идейни инвестиционни
проекти, почистване на реките от
наноси, растителност, отпадъци и
др., укрепване и/или корекция на
речните корита
3. Закупуване на специализирани
автомобили, лодки, помпи, облекла,
инвентар и други средства за
реакция
при
наводнения
Провеждане на обмяна на опит,
изграждане на системи за ранно
оповестяване
и
др.
Провеждане на информационни
кампании
сред
местната
общественост
4. Изготвяне на проучвания за
увеличи площта на защитните гори
по протежения на водните басейни,
пилотно засаждане на защитни гори
по поречието на р. Харманлийска;
Инвестиции в зелени площи за
управление на водите (суели,
възстановяване
на
реки
и
озеленяване
на
природата,
дъждовни градини или устойчиви
градски дренажни системи (SUDS),
езера с дъждовна вода, зони за
биозадържане).
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Мярка 4.2. Управление на отпадъците

Приотитет IV
Приспособяване към
изменението на
климата, превенция
и управление на
риска, и опазване на
околната среда

Мярка 4.2. Управление на отпадъците
1.
Предотвратяване
образуването
на
нерегламентирани
площадки за отпадъци
2.
Подготовка
за
извеждане
от
експлоатация
и
рекултивация на РДНО Харманли (или клетки от
него) след запълване не
неговия
капацитет
и
създаване на проектна
готовност за откриване
на нови клетки на депото
3.
Подобряване
организацията
ефективността
сметосъбирането

на
и
на

4. Изграждане и оборудване
на площадка за съхранение
и
оползотворяване
на
строителни отпадъци
5.
Разширяване
на
системата за разделно
събиране на отпадъци
6.
Повишаване
обществената
информираност относно
практиките
на
устойчивото потребление,
кръговата икономика и
ресурсната ефективност

Дейност (описание)

1. Организиране и провеждане на
информационни кампании сред местното
население;
Почистване
на
нерегламентирани
сметища;
Организиране
и
провеждане
на
доброволчески инициативи за почистване
на замърсени терени от отпадъци с
въвличане на местното население в
почистването.
2. Подготовка на ПИП, изготвяне на
инвестиционен проект за рекултивация на
излезлите от експлоатация клетки на
РДНО, изготвяне на инвестиционен проект
за изграждане на нови клетки на
съществуващото депо или ново депо.
3. Закупуване на нови съдове за отпадъци,
вкл. такива със система за компактиране
на рециклируеми отпадъци, подземни
съдове за смет и др. Закупуване на нова
сметосъбираща
и
сметоизвозваща
машина за новите съдове със система за
мониторинг;
4. Изготвяне на ПИП, вкл. ПУП за
площадката; изготвяне на инвестиционен
проект за разпределителна площадка за
оползотворяване на строителни отпадъци;
доставка и пускане в експлоатация на
трошачно-сортировъчна
машина
с
магнитен сепаратор, за разделяне,
сортиране и предаване за последващо
рециклиране
и
оползотворяване.
Площадка с Инсталация за натрошаване и
сортиране на строителни отпадъци,
базирана на верижната модулна система
5. Увеличаване на наличния броя съдове
за разделно събиране и подобряване на
разпределението им в градската среда
6. Организиране и провеждане на
информационни кампании, обучение на
населението за практиките на устойчивото
потребление, кръговата икономика и
ресурсната ефективност.
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Мярка 4.3. Подобряване качеството на атмосферния въздух.

Приотитет IV
Приспособяване към
изменението на
климата, превенция
и управление на
риска, и опазване на
околната среда

Мярка 4.3. Подобряване качеството на атмосферния въздух
1. Подмяна на индивидуални
отоплителни устройства на
твърдо
гориво
с
алтернативни източници на
отопление.
2. Насърчаване използването
на електроавтомобили в
централната градска част на
гр. Харманли
3. Подмяна на ППС и
специализираните
автомобили на общинска
администрация,
общински
структури и общинските
предприятия
с
електромобили или хибридни
автомобили
4. Мониторинг на качеството
на атмосферния въздух
5. Образователна и рекламноинформационна кампании за
качеството на атмосферния
въздух
6. Стимулиране и подкрепа на
МСП за въвеждане на системи
за пречистване на въздуха в
потенциално
замърсяващи
производства.

Дейност (описание)

1. Обмяна на опит. Кампания сред
местното население във връзка със
замърсяване на въздуха и проучване
на интереса за подмяна на такива
уреди. Разработване и реализиране
на проект за закупуване и подмяна
на нови уреди за отопление.
Обсъждане на възможността за
данъчни стимули за промяната на
отоплителните уреди
2. Изграждане на зарядни станции
за електро и хибридни автомобили
в централната градска част на гр.
Харманли
3. Закупуване или оперативен
лизинг
на
нови
ППС
и
специализирани автомобили на
общинска
администрация,
общински структури и общинските
предприятия с електромобили или
хибридни автомобили
4. Разработване на общинска
програми
за
качеството
на
атмосферния въздух. Доставка и
монтаж на техника за мониторинг,
допълваща функциите на ИАОС,
ежедневен
мониторинг
на
качеството на въздух.
5. Подготвяне и провеждане
ежегодни кампании по време
Европейската
седмица
мобилността и стимулиране
алтернативните
начини
придвижване

на
на
на
на
на

6. Провеждане на информационни
кампании сред МСП, подпомагане и
насочване
към
местата
за
кандидатстване
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Мярка 4.4. Опазване, поддържане и възстановяване на екосистемите и присъщото им
биологичното разнообразие.
Приотитет IV
Приспособяване към
изменението на
климата, превенция и
управление на риска,
и опазване на
околната среда

Мярка 4.4. Опазване, поддържане и възстановяване на екосистемите
и присъщото им биологичното разнообразие
Дейност (описание)

1. Опазване, поддържане
и възстановяване на
екосистемите и
присъщото им
биологичното
разнообразие в защитени
територии по реда на
Закона за защитените
територии

1. Изпълнение на дейности по опазване, поддържане и
възстановяване на екосистемите и биологичното
разнообразие и изграждане на екопътеки в някой от ЗТ:
1.Бакърлията ; 2.Дефилето – Олу дере; 3. Долмени;
4.Каменната къща; 5. Куру-дере; 6. Кюмурлъка; 7.
Находище на блатно кокиче местност Съзлъка; 8.
Хайдушка дупка

2. Опазване, поддържане
и възстановяване на
екосистемите и
присъщото им
биологичното
разнообразие в Защитени
зони за опазване на
дивите птици на
територията на община
Харманли

2. Изпълнение на дейности по опазване, поддържане и
възстановяване на екосистемите и биологичното
разнообразие и изграждане на екопътеки в някой от ЗЗ:
1. Харманлийска река - с код BG0002092. 2.Защитена
зона Радинчево - с код BG0002020; 3. Защитена зона
Сакар - с код BG0002021 за опазване на дивите птици;
4.Защитена зона „Родопи източни“ BG0001032;
5.Защитена зона „Река Марица“ BG0000578; 6.
Защитена зона „Остър камък“ BG0001034; 7. Защитена
зона
„Сакар“
BG0000212
за
опазване
на
местообитанията

3. Подобряване на
качеството и
възстановяване на
зелените системи на
община Харманли

3. Инвестиции в изграждане на зелени пространства
(зелени балкони, зелени стени, зелени покриви, атриум,
зелени
настилки,
паркинги,
зелени
огради,
шумоизолации и др.) в населените места; Инвестиции в
развитие на градски и извънградски зелени
пространства, включително подобряване на връзките
между зелените площи (алеи от дървета, дървета по
улиците / живи плетове, зелени детски площадки /
училищни площадки, зелени и цветни площади, зелени
площи около реките); Инвестиции в развитие на
естествени градски зелени площи (градски парк,
исторически парк / градина, зелени квартални площи,
зелени пространства, зелени спортни съоръжения,
храсти, позеленяване на изоставени зони);

4. Подобряване на
благосъстоянието на
горския фонд
5. Превенция и защита на
екосистемите от
засушавания и пожари

4. Изготвяне и изпълнение на горскстопански планове
за поддържане и развитие на горския фонд на Община
Харманли;
Провеждане на ежегодни залесителни дейности;
Изграждане на горски пътища и инфраструктура с
превантивен характер, закупуване на техника за
нуждите на ОП "ГОРСКА КОМПАНИЯ"
5. Провеждане на информационни кампании за
превенция на пожарите, изграждане на защитни
кладенци, водоеми, използване на местни водни
източници и напоителни системи, доставяне на системи
и съоръжения за ранно известяване, изграждане на
горски просеки и т.н.;
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ПРИОРИТЕТ № 5. РАЗВИТИЕ НА ИНОВАТИВНА ЦИФРОВА, КРЪГОВА И ЗЕЛЕНА
ИКОНОМИКА
Планираните интервенции са насочени към стимулиране на развитие на иновативни МСП,
подмяната на остарялата техника, въвеждане на съвременни цифрови процеси и технологии, насърчаване
на предприемаческия дух и повишаване на квалификацията на управленските и изпълнителските кадри.
Предвижда се общината приоритетно да насърчи развитието на туризма като алтернативен стопански
сектор, създаване на чисти предприятия, пазарно ориентирано селско и горско стопанство и осигуряване
на техническа, и инженерна инфраструктура за реализиране на бизнес. Предвижда се привличане на
чужди инвестиции чрез създаване на индустриалната зона и на „Интермодален терминал”.
Като се отчитат ограничените възможности на общината пряко да участва в местната икономика,
усилията са насочени към модернизиране и повишаване на ефективността в общинските предприятия и
фирми, създаването на подходяща бизнеса среда за повишаване на конкуренцията и изграждане на
сътрудничество между местната власт, предприемачите, земеделските производители и НПО, при
усвояването на финансови средства от фондовете на ЕС, съвместни маркетингови инициативи и развитие
на публично-частни партньорства.
Важен инструмент за подобряването на конкурентоспособността и иновативността е активното
сътрудничество, кооперирането и развитието на връзките с бизнеса в съседните общини в Хасковски
район и транс-граничния район (Република Гърция и Република Турция) за реализация на проекти с
регионално значение.
Развитието на сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ е от стратегическо значение, както за
диверсификация на икономиката на общината, така и при осигуряването на стабилност на пазара на труда
и суровинна база за развитие на преработвателната промишленост в общината. Основните насоки, към
които ще се насочат усилията на общината в рамките на новия програмен период, се базират на
възстановяване и развитие на селскостопанския производствен потенциал: оползотворяване на всички
природни ресурси на територията; възстановяването на мрежата от напоителни системи, чрез използване
на слънчевата енергия за изпомпване на вода; разнообразяване на отглежданите култури; стимулиране
развитието на фуражни и трайни култури. Така ще се създаде добра основа за развитие на кръговата
икономика: земеделие, фуражи и пасища - животновъдство, преработваща промишленост – използване
на отпадъците за обогатяване на земеделските земи.
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Опазване и развитие на общинския горския фонд, чрез засаждане на местни и сухоустойчиви
видове, подходящи за добив на по-големи количества биомаса. Общинските гори ще допринесат за
стабилност в осигуряването на подходяща и качествена суровина за сектор „Дърводобив и
дървообработване“.
Развитието на селското и горското стопанство в общината, като суровинна база за
преработвателната промишленост, ще допринесе до повишаване на икономическата активност и
привличането на външни инвестиции в общината.
Направеният анализ идентифицира възможностите и потенциалът на туризма като стратегически
алтернативен сектор на развитие. Развитието на туризма в страната през последните години и
потенциалът на общината показва, че туризмът притежава висок потенциал за устойчиво икономическо
развитие. Към момента туризмът заема нисък дял в местната икономика, но разполага със сериозен
потенциал. През новия планов период целенасочените усилия в туристическия сектор може да генерират
икономическа активност, доходи за местното населението и заетост. В региона има множество утвърдени
туристически дестинации и туризмът се явява стратегически икономически отрасъл, както за област
Хасково като цяло, така и за съседни общини. Достъпността до общината, нейното стратегическо
местоположение, добрата транспортната система и големия пътникопоток, който преминава през
територията на общината, създават предпоставки за превръщане на община Харманли в популярна
туристическа дестинация. Това обаче, изисква да се подобри туристическата суперструктура, качеството
и атрактивността на туристическите продукти, и да се активизира туристическият маркетинг и реклама.
Основен източник за изпълнение на стратегическите цели, приоритетите и мерките са
Структурните и Кохезионният фонд на ЕС, ЕФРСР и средства от националния и общинския бюджети.
Необходимо е и привличане на частни ресурси на инвеститори от страната и чужбина, като се разработят
мерки за публично-частно партньорство в сектора на туризма.
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Мерки и дейности за реализиране на Приоритет 5:
Мярка 5.1. Изграждане на модерна бизнес инфраструктура и инвестиционен профил
Приотитет V
Развитие на
иновативна цифрова,
кръгова и зелена
икономика

Мярка 5.1. Развитие на иновативна цифрова, кръгова и зелена икономика
1. Разработване на „Бизнес
профил
на
община
Харманли“,
съдържащ
подробна
и
актуална
информация,
насочена
към
потенциалните
инвеститори
2. Обновяване на довеждаща
и
съпътстваща
инфраструктура
за
развитие на промишлените
зони и създаване на условия
за тяхното развитие
3. Подготвяне на терени за
привличане на инвеститори
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Дейност (описание)
1. Разработване на „Бизнес профил на
община Харманли“, съдържащ подробна и
актуална
информация,
насочена
към
потенциалните инвеститори и представянето й
пред национална компания "Индустриални
зони";
Представяне на възможностите на община
Харманли за инвестиции съвместно със
съседни общини от област Хасково и ЮЦР
2.
Обновяване
на
пътната,
електроснабдителната, ВиК мрежата, оптичен
интернет и др. ключова инфраструктура за
стимулиране на инвестиционната инициатива
3. Подготвяне на терени за привличане на
инвеститори, изготвяне на ПУП, идейни
инвестиционни проекти за изграждане на
довеждаща
и
основна
обслужваща
инфраструктура
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Мярка 5.2. Изграждане на подкрепяща среда за развитие на устойчив и иновативен бизнес

Приотитет V

Мярка 5.2. Изграждане на подкрепяща среда за развитие на
устойчив и иновативен бизнес

Развитие на
иновативна цифрова,
1. Провеждане на редовни
кръгова и зелена
срещи
с
бизнеса
и
икономика
земеделските производители
с цел обмен на информация и
добри практики
2. Информиране на бизнеса за
възможностите
за
финансиране на бизнес идеи и
проекти
по
европейски
програми от фондове на ЕС
от
уеб-страницата
на
общината и електронния
бюлетин.
3.
Модернизиране
на
общинските предприятия и
дружества
4. Създаване и развитие на
иновативен
клъстер
„хранително-вкусова
промишленост“.
5. Подкрепа за инвестиции,
насочени към въвеждане на
цифрови
технологии,
софтуер,
цифрови
приложения в МСП
6. Подкрепа за технологично
обновяване на МСП

Дейност (описание)

1. Провеждане на редовни срещи с
бизнеса
и
земеделските
производители с цел обмен на
информация и добри практики и
подобряване на качеството на
услугите за бизнеса
2. Информиране на бизнеса за
възможностите за финансиране на
бизнес идеи и проекти по
европейски програми от фондове на
ЕС от уеб-страницата на общината и
електронния бюлетин.
3. Анализ на състоянието на
общинските
предприятия,
възможностите за модернизиране и
въвеждане на цифрови процеси и
нови
софтуерни
продукти,
повишаване на ефективността и
конкурентоспособността
и
подобряване на качеството на
услугите, които предлагат.
4. Иницииране, разработване и
реализиране на проект за създаване
и развитие на иновативен клъстер
„хранително-вкусова
промишленост“.
5.
Подкрепа
за
инвестиции,
насочени към въвеждане на
цифрови
технологии,
софтуер,
цифрови приложения в МСП
6. Подкрепа за
обновяване на МСП
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Мярка 5.3. Изграждане на инфраструктура за устойчиво развитие на земеделието и
подкрепа за земеделските стопани

Приотитет V

Мярка 5.3. Изграждане на инфраструктура за устойчиво развитие
на земеделието и подкрепа за земеделските стопани
Развитие на
иновативна цифрова,
1. Създаване и развитие на Дейност (описание)
кръгова и зелена
поливните
системи
за
икономика
земеделските
земи
чрез
използването
на
1. Иницииране, разработване и
автоматизирани системи
реализиране
на
проект
за
2.
Модернизиране
на
общинските пазари в община
Харманли.
3. Изграждане на регионална
борса/тържище
за
реализиране на земеделска
продукция на производители
от
общините
Любимец,
Харманли, Свиленград и др.
съседни общини
4. Осигуряване на подкрепа за
технологична модернизация
на
земеделските
производители
5. Стимулиране развитието
на биоземеделиие и успешни
земеделски практики

изграждане на поливни системи за
земеделски земи чрез използването
на
автоматизирани
системи,
захранвани от ВЕИ

2. Изготвяне на инвестиционни
проекти,
обновяване
на
инфраструктурата, зелените системи
и оборудването на пазарните площи
3. Изграждане на борса/тържище за
реализиране
на
земеделска
продукция
между
общините
Любимец,
Харманли,
Свиленград и др. съседни общини изготвяне
на
инвестиционни
проекти,
обновяване
на
инфраструктурата, зелените системи
и оборудването на пазарните площи
4. Продължаване на инициативата
МИГ - Харманли, осигуряваща
помощ
за
технологична
модернизация на земеделските
производители;
Организиране на срещи на местните
земеделски
производители
с
представители
на
ДФЗ
за
информиране за активните и
предстоящите
схеми
за
подпомагане
на
земеделските
производители
5. Стимулиране развитието на
биоземеделиие
и
успешни
земеделски практики
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Мярка 5.4. Създаване на туристическа дестинация „Харманли“ и регионални
туристически продукти
Приотитет V

Мярка 5.4. Създаване на туристическа дестинация „Харманли“ и
регионални туристически продукти

Развитие на
иновативна цифрова,
кръгова и зелена
1.
Подобряване
икономика
административния
капацитет
капитализиране
управление
туристическите ресурси

Дейност (описание)

на
за
и
на

2. Създаване на актуална
база данни за състоянието
на
културноисторическото
и
природното наследство на
Община Харманли
3. Проучване, опазване,
реставрация
и
социализация на културноисторическо наследство на
траките
4. Проучване, опазване,
реставрация
и
социализация на културноисторическо наследство на
римляните
5. Проучване, опазване,
реставрация
и
социализация на културноисторическо наследство от
средновековието
6. Проучване, опазване,
реставрация
и
социализация на културноисторическо наследство от
Възраждането
7. Обновяване на музейната
експозиция
на
ИМ
Харманли
8. Създаване на екопътеки
на територията на община
Харманли

1. Участие на представители на общинската
администрация, ИМ - Харманли в обучения,
обмяна на опит, международни събития, форуми
и събития в областта на туризма
2. Провеждане на проучване на състоянието на
културно-историческото наследство на община
Харманли
3.
Проучване,
опазване,
реставрация
и
социализация
на
културно-историческо
наследство на траките и представяне на
регионален туристически продукт, включващ
общини от ЮЦР; Създаване на туристическа
атракция "Глухите камъни" съвместно с
останалите съседни общини, Реставрация и
консервация на мегалитни паметници от
тракийско време
4.
Проучване,
опазване,
реставрация
и
социализация
на
културно-историческо
наследство на римляните и представяне на
регионален туристически продукт, включващ
общини от ЮЦР, Реставрация консервация и
експониране на "Кастра рубра" и стари запазени
римски пътища
5.
Проучване,
опазване,
реставрация
и
социализация
на
културно-историческо
наследство от средновековието и представяне на
регионален туристически продукт, включващ
общини от ЮЦР, Реставрация, консервация и
експониране на религиозни обекти
6.
Проучване,
опазване,
реставрация
и
социализация
на
културно-историческо
наследство от Възраждането и представяне на
регионален туристически продукт, включващ
общини от ЮЦР; Реставрация и социализация на
"Изворът на белоногата"
7. Изготвяне и съгласуване на нов експозиционен
план на ИМ - Харманли, Закупуване на
оборудване и обзавеждане, вкл. ИКТ оборудване
за съвременно и интерактивно представяне на
експонатите в музея
8. Изграждане на еко пътека "Димана Данева",
свързваща природна защитена зона "Дефилето",
ЗЗ BG001034 "Остър камък", ЗЗ BG0002092
"Харманлийска река" и парк Димана Данева.
Обща дължина на пешеходната пътека е 2.75 км.
Създаване на екопътека "Глухите камъни" като
подстъп към едноименния обект
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Мярка 5.5. Съхраняване и развитие на културата и местната идентичност
Приотитет V

Мярка 5.5. Съхраняване и развитие на културата и местната
идентичност

Развитие на
иновативна цифрова,
1.
Съхраняване
на
кръгова и зелена
нематериалното
и
живото
икономика
наследство.
2. Подкрепа на културната,
възпитателната
и
образователната дейност на
читалищата.
3. Подкрепа за провеждането
на традиционни и нови
фестивали

Дейност (описание)

1. Документиране, архивиране и
дигитализиране на живо наследство
(звук, фото, видео).
2. Подкрепа на читалищните дейци
при изявите им в страната и
чужбина, подпомагане на техните
представления и спектакли и др.
Създаване
и
оборудване
на
информационни
центрове
към
народните читалища.
3. Подкрепа за провеждането на
Фестивал „На Хармана”, Фолклорен
фестивал
"Тракийска
Шевица",
Международен хоров фестивал
„Хармония “ и др.

Мярка 5.6. Туристически маркетинг

Приотитет V

Мярка 5.6. Туристически маркетинг

Развитие на
иновативна цифрова, 1. Туристическа информация и
реклама,
участие
на
кръгова и зелена
туристически
борси
и
икономика
изложения.
2.
Взаимодействие
на
общината с туристически
сдружения и организацията за
управление
на
туристическата дестинация
и туристическия район.
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Дейност (описание)
1. Туристическа информация и
реклама, участие на туристически
борси и изложения.
2. Взаимодействие на общината с
туристически
сдружения
и
организацията за управление на
туристическата
дестинация
и
туристическия район.
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III. КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ
1. Същност на комуникационната стратегия
Комуникационната стратегия е съвкупност от дейности и мероприятия, които представляват
пътищата за популяризиране на ПИРО на община Харманли, за запознаването на гражданите на
Общината с приоритетите и целите, заложени в него и за спечелване на обществената ангажираност в
подкрепа на реализирането на предвидените мерки и дейности и постигането на желаните резултати, за
повишаване на икономическия и социален статус и подобряване на благосъстоянието и качеството на
живот на местното населението.
Стратегията се разработва в помощ на развитието и поддържането на взаимоотношения на
общинската администрация с гражданите, бизнеса, организациите с нестопанска цел, външните
инвеститори и др. заинтересовани общности, които развива своята дейност на територията на общината.
Чрез осигуряването на информацията, необходима за постигане на информирано съгласие, се цели
идентифициране на възникващи проблеми, повишаване нивото на разбиране, генериране на подкрепа и
очертаване на проблеми за добро и прозрачно управление.
2. Визия на комуникационната стратегия
Визията на комуникационната стратегия е да се ангажират всички заинтересовани групи в
процеса на изготвяне, популяризиране и изпълнение на ПИРО Харманли за периода 2020 – 2027г.
1.

Принципи на комуникационната стратегия

•

Партньорство и прозрачност на процеса по изготвяне и реализиране на плана;

•

Активно включване на заинтересованите общности в изготвяне на ПИРО Харманли;

•

Осигуряване на необходимата информация и публичност;

•

Отчетност и публичност в дейността на общината – създаване на условия за провеждане на

дебат, предоставяне на балансирана и обективна информация, както и осигуряване на възможност
гражданите да изразяват своите очаквания и предложения;
•

Защита на обществения интерес – изграждане на съпричастност в населението и

структурите на гражданското общество към проблемите на общината и мотивирането им за участие в
нейното управление;
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•

Координация с други програми, изпълнявани от община Харманли, като комуникационните

дейности за осигуряване на прозрачност и публичност при привличане на средства от еврофондовете за
инвестиране в общината;
•

Ефективност на разходите – постигане на максимални резултати с наличните ресурси.

3. Приоритети на комуникационната стратегия
Повишаване на общественото доверие в българските институции и насърчаване на активното
участие на обществото в процесите на стратегическо планиране, изготвяне на ПИРО, вземане на решения
за определяне на приоритетите на развитие за следващия планов период и контрол при изпълнение на
стратегическия документ. Постигане на пълна отчетност на администрацията пред гражданите и бизнеса
и предоставяне на достъп до обществена информация. Осигуряване на конкретни начини за комуникация
между местната власт, населението, бизнеса и структурите на гражданското общество. Подпомагане на
бизнеса, публично-частното партньорство, сдруженията на производителите и местните, и регионални
медии.
Приоритет 1: Повишаване информираността на гражданите за ролята на местната власт, местни
и регионални държавни институции, бизнеса и структурите на гражданското общество, в процеса
на местно развитие, определяне на стратегическите приоритети за следващия планов район и
възможностите за ефективно привличане на средства от ЕФ.
Приоритет 2: Изграждане на единен информационен стандарт в диалога между местната власт,
останалите държавни институции, структурите на гражданското общество и медиите.
Приоритет 3: Формиране на реалистични обществени представи за ефективността, дейността и
възможностите за създаване на благоприятна бизнес среда в общината.
Приоритет 4: Изграждане на компетентни обществени представи за ролята на местната власт в
хода на приобщаване към европейското административно пространство и провеждане на
необходимите реформи.
Приоритет 5: Създаване на устойчиви модели за професионална кариера и авторитет, съобразно
професионалните и етичните стандарти, възприети в етичния форми на комуникация.
4. Цели на комуникационната стратегия
Главна цел - да се осигури прилагането и реализирането на ПИРО въз основа на
принципа за партньорство и сътрудничество.
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Дърво на целите:
•

Да се идентифицират заинтересованите страни и участниците в процеса на формирането и
прилагането на местната политика за интегрирано устойчиво развитие;

•

да се осигури прозрачност и информация, относно очакваните резултати от прилагането на
ПИРО и ползите за местната общност;

•

да се мотивира обществеността за активно участие в процеса на подготовка и реализация на
ПИРО;

•

общината да осигури необходимата публичност и да предприеме всички мерки за поддържане
на интереса и мотивацията за участие на местните общности в определянето и в реализацията
на целите и приоритетите на ПИРО за следващия планов период.

5. Целеви групи - идентифициране на социално-икономически партньори при подготовката и
изпълнение на Общински план за развитие на Община Харманли 2021 – 2027.
•

Общинска администрация, общински съветници;

•

Служители и кметове на кметства в общината;

•

Общински фирми и предприятия;

•

Местни и регионални държавни институции;

•

Местни и регионални медии;

•

Граждани, Сдружения на гражданското общество, Народни читалища, представляващи:
 партньори за опазване на околната среда;
 организациите, отговарящи за насърчаване на социалното включване;
 организации, защитаващи основните граждански права, правата на хората с увреждания,
равенството между половете и недискриминацията, действащи на територията на
общината;
 организации съхраняващи културата и народното творчество;
 спортни клубове и организации;

•

Представители и Сдружения на бизнеса, земеделски производители и кооперации.

Постигането на конкретните цели на стратегията зависи от планирането на обхвата и характера на
основните послания и избора на приоритетни целеви аудитории. Промените в съществуващите масови
обществени нагласи налагат избор на стратегия за индиректен достъп до различни целеви аудитории.
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Насочената комуникация, която би могла да формира устойчиви представи и критерии за оценка сред
представителите на приоритетните целеви аудитории, гарантира в много по-голяма степен постигането
на крайните цели. Именно затова, за да бъде постигната трайна промяна в масовите нагласи е необходимо
усилията да бъдат концентрирани към гарантирането на ефективна комуникация с целеви аудитории,
които имат характер на референтни групи по отношение на значителни групи от населението.
6. Основни форми на комуникация
Действия за осигуряване на необходимата информация и публичност са насочени към: създаването
на информационни и рекламни материали; работа с фокус групи; организиране на публични дебати и
обсъждания; провеждане на семинари; изследване на общественото мнението и нагласите на местната
общност чрез анкетни карти.
Основни форми на комуникация се градят върху основата на адаптивност на комуникационните
механизми и предварително заложен позитивизъм по отношение лансираната същност на посланията.
Комуникационният тип стратегия е изграден върху разбирането, че медиите са равноправни участници в
комуникационния процес, като на тях е определена ролята на медиатори. Характерно за
комуникационния тип стратегия е, че той може да се използва не само, когато е усвоен властови ресурс,
но и когато субектът навлиза в общественото пространство.
Комуникационната стратегия се основава върху няколко основни подхода в комуникацията:
6.1. Информационни кампании
Проактивна информационна кампания, при която местната власт лансира теми и своята гледна
точка към тях в зависимост от собствения си дневен ред. По този начин, институцията има възможност
да провокира публичен дебат по определени теми и да аргументира собствената си позиция, следвайки
собствената логика на комуникационната си стратегия.
6.2. Директна комуникация
Фокусът все повече се измества от провеждането на мащабни PR кампании към стимулиране на
дискусиите и участието на хората и структурите на гражданското общество, в изграждането на позиция
по въпросите от местно значение. В допълнение към планираните информационни инициативи се
предоставя възможност на отделните граждани да споделят с органите на местна власт своите очаквания
и предложения. Предизвикателствата пред членството на България в ЕС, както и пред Европейския съюз
като цяло, изискват провеждане на непрестанен дебат, в който органите на местна власт имат водеща
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роля. Това предполага активен подход, включващ организиране на срещи на отговорните за вземане на
управленски решения с представители на различни обществени групи и с населението на общината.
6.2.1. Анкетни карти
Проучване на общественото мнение чрез периодично провеждане на анкетни проучвания. Целта е
да се проучат нагласите на местната общност по различни въпроси и тяхното решаване, както и събиране
на обратна информация за възприемането на дейността на местната власт и местния орган на
самоуправление. Анкетните проучвания могат да се правят, както чрез представителни извадки на
местното население, така и проучването на мнението на отделни групи.
6.2.2. Фокус групи
Фокус групата представлява качествен метод за изследване на общественото мнение. Това е
динамичен метод за изследване в интерактивна среда. При него обучен модератор (водещ) в еднократна
дискусия, задава на малка група хора (8-12 души) конкретни въпроси, като се съсредоточава върху
конкретни теми. Чрез фокус групи, може да се определят предпочитанията и гледните точки на
гражданите и представителите на отделни сегменти, относно обществените политики, обществените
отношения и ценности в дадена община. Фокус групите са полезен начин да се разбере, какво мислят за
предложените политики конкретни групи от хора. Чрез фокус групи може да се изследва отношението на
конкретна група хора към отделни елементи на комуникационна стратегия, или цялостен информационен
и рекламен продукт. Въпросите се задават в интерактивна среда, в която участниците могат да дискутират
свободно помежду си.
6.2.3. Срещи и дискусии
Организиране на срещи и дискусии на общинското ръководство с населението на общината,
отделни селища или различни обществени групи, по инициатива на местната власт, органа на местното
самоуправление или заинтересована страна. Организирането на подобни срещи може да произтича от
нормативната уредба (организиране на публично обсъждане) или да се проведат с цел обществена
консултация по даден въпрос от значение за местната общност.
6.3. Масова комуникация
Масовата комуникация е процес на разпространяване на информация посредством масмедиите
(печат, радио, кино, телевизия, интернет), сред големи по състав и пръснати аудитории (хетерогенни и
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анонимни). Чрез масовата комуникация съобщенията се предават публично, индиректно и едностранно,
посредством техническо средство за разпространение, което се наричаме масмедии. Масовата
комуникация включва: организиране и участие в пресконференции, брифинги и изготвяне и разпращане
на съобщения за местни, регионални, национални и международни медии; участие в радио и
телевизионни предавания, давания на интервюта за пресата; неформални работни срещи с представители
на медиите и разпространяване на информация чрез масмедии до различни аудитории.
6.4.

Интернет комуникация

Интернет комуникацията е виртуална, т.к. се осъществява в нематериално пространство, чрез
генерирана симулация на действителността. Виртуалната реалност е нещо повече от симулация, защото
не само имитира някакво преживяване, но и симулира обстановката и условията, които дават възможност
за създаване на актуални нови преживявания. Това е реалност, която протича във виртуална среда.
Комуникацията в този имагинерен свят също би могла да се характеризира като виртуална, защото е
лишена от реално физическо присъствие на участниците, осъществява се между индивиди със
самоопределили се виртуални идентичности и протича при условия, съществено различаващи се от тези,
при които се реализира ежедневното междуличностно общуване. Интернет е мощен социализиращ
фактор, поради три фактора:
•

Глобалната мрежа е удобна и създава условия за улесняване на социалния живот;

•

Интернет създава условия за общуване с непознати хора със сходни интереси;

•

Интернет предлага много и разнообразни форуми за социално общуване между хора, които

се намират на хиляди километри един от друг.
Въпреки всичките си предимства виртуалната комуникация не може да замести общуването лице
в лице.
Интернет предоставя възможност за комуникиране чрез „нови“ медии – сайтове, блогове,
социални мрежи и социални медии, електронни бюлетини и електронна поща.
За община Харманли е важно редовно да поддържа общинския сайт и актуализира информацията.
Важно е интернет страницата на общината да е професионално изготвена и да има лесен достъп за
гражданите и потребителите до различни модули и информация. Електронния бюлетини на общината
трябва периодично да се изготвя с актуална информация, която да предоставя най-важната информация
за дейността на местната власт и местния орган на самоуправление, така, че да предоставя на гражданите
нужната им информация.
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6.5. Работа с неправителствени организации и представители на бизнеса
Комуникационната стратегия отделя специално внимание на инициативи на гражданското
общество, насочени към групи, които трудно могат да се достигнат чрез средствата за масово
осведомяване. За общинското ръководство активното участие на неправителствени организации и
представители на бизнеса в процеса на изготвяне на ПИРО Харманли е от съществено значение за
стратегическото планиране и определяне на визията, приоритетите и мерките за развитие на общината
през следващия програмен период 2021 – 2027 г. Същото са отнася и за гражданския контрол върху
изпълнението на ПИРО. Ето защо, общинското ръководство възнамерява да провежда периодични
консултации с представителите на НПО и бизнеса, относно реализирането на ПИРО Харманли.
6.6. Рекламно-информационни материали
Разпространение на рекламно-информационни материали за Община Харманли,
изпълнението на ПИРО и конкретни проекти.
7. План за изпълнение на комуникационната стратегия
Планът за изпълнение на комуникационната стратегия определя начина на провеждане и
управление на комуникационна кампания. Целите на стратегията могат да се постигнат, като се приложат
няколко основни подхода, които се операционализират в съответни типове дейности. Те са съобразени
със съответните целеви групи и характера на посланията, насочени към тези целеви групи.
Настоящият план за изпълнение обхваща основни дейности като:
1. Формиране на екип за изпълнение на Комуникационната стратегия в рамките на общинската
администрация и изграждането на неговия капацитет за осъществяване на комуникационни кампании.
2. Стартиране на дейностите по определяне на параметри на кампанията чрез определяне на
календар на основните събития, които да бъдат включени в общия план за осъществяване на планираните
дейности на общинска администрация Харманли
3. Осъществяване на целите на Комуникационната стратегия чрез определяне и изграждане на
основни елементи от комуникационната кампания, избор на конкретни събития, които да бъдат
използвани за целите на кампанията, изработване на специфични информационни и рекламни материали,
съобразени с целевите аудитории и избраните комуникационни канали.
4. Оценка на изпълнението на дейностите като част от процеса на оценка на изпълнението на
мерките, заложени в Стратегията за прозрачно управление и превенция на корупцията.
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Изпълнението на целите на Комуникационната стратегия се реализира чрез:
•

идентифициране на проблеми;

•

осигуряване на информация;

•

повишаване нивото на разбиране;

•

генериране подкрепа за инициативи и програми за добро и прозрачно управление на община
Харманли;

•

набиране и насочване на вътрешната подкрепа за развитието на общинските дейности за добро
управление и превенция на корупцията.
Съобразно ресурсите и аудиториите, към които са насочени, дейностите от плана за

изпълнение на Комуникационната стратегия са групирани в следните видове:
•

Информационните дейности - свързани са с установяване на постоянен поток от информация,
разработени в съответствие с информационните нужди на различните целеви аудитории.
Основна цел на информационните дейности е изграждане на желаната представа за община
Харманли сред широката аудитория като община с добро и прозрачно управление;

•

Разяснителните дейности са свързани със запознаване на целевите групи с възможностите,
условията, процедурите и др., свързани с участието на аудиториите в процесите на местно
управление и взимане на решения. Разяснителните дейности запознават с добри практики в
сферата на доброто управление и превенцията на корупцията;

•

Образователните дейности целят да засилят знанията и търсенето на информация и услуги,
свързани с определени теми за доброто управление на общината.

•

Промоционалните дейности популяризират водещите идеи на стратегията в подкрепа на
доброто управление и са основен инструмент за разпространение на специфично насочена
информация.
Планът за изпълнение е съобразен с идеята за създаване на устойчиви взаимоотношения

между местната администрация, местното самоуправление и гражданите, неправителствените
организации, бизнеса и други структури на гражданското общество на територията на общината.
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8. Одит
За правилно провеждане на наблюдение, контрол и отчетност по изпълнението на
комуникационната стратегия и плана за интегрирано развитие на община Харманли, общинската
администрация съхранява:
•

цялата информация от проведените медийни прояви и публични мероприятия;

•

публикации, записи от интервюта и съобщения в медиите;

•

покани, списъци с участниците и снимки от всяко събитие.

9. Комуникация в действие
В процеса на изготвяне на ПИРО Харманли 2021 и 2027 г. бяха изпълнени редица
комуникационни дейности. След сключване на договора за изготвяне на ПИРО Харманли, бе
създаден екип на „Адориа Консулт“ ЕООД, който ще работи по изготвянето на планът. Проведени
бяха работни срещи между представители на „Адориа Консулт“ ЕООД и ръководството на община
Харманли. Създаден бе Общински екип (Заповед № РД-644а/ 17.06.2020г.), който съвместно с
експертите на „Адориа Консулт“ ЕООД ще работи по изготвянето на ПИРО. След публична
покана на сайта на община Харманли на 22 юни 2020 г., бе проведена среща с обществеността във
връзка с подготовката на изготвяне на ПИРО за периода 2021 – 2027 г. В срещата взеха участие
представители на общинската администрация, ОбС Харманли, кметова на кметства, читалища,
бизнес организации, НПО и граждани. На същата дата бе проведена и пресконференция с
представители на медиите, във връзка със стартиране на процеса на изготвяне на ПИРО на община
Харманли за периода 2021 – 2027 г. Бяха проведени среща с началник отдели в общинската
администрация (22 юни 2020 г.) и фокус групи с представители на общинската администрация (3
август 2020 г.). Фокус групи бяха проведени и с представители на бизнеса, НПО, и читалища (3
август 2020 г.). На тях бе проучено мнението на различните сегменти, за развитието на общината
през следващия програмен период.
В периода 15.07.2020 - 23.09.2020 бе проведено анкетно проучване сред гражданите на
община Харманли. Анкетната карта бе достъп на официалния сайт на община Харманли
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJcHNSSJWtElgeyGYrC8CtR1MfcswgP6Q7aZO3QIDP
OPQkRQ/viewform). Анкетата е публикувана в Гугъл формуляр (Google Forms) и автоматично
обработена. В анкетното проучване взеха участие 109 граждани на общината, които изразиха
своето виждане за състоянието на общината и основните приоритети за развитие.
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Сериозно влияние върху публичността в процеса на изготвяне на ПИРО Харманли оказа
пандемията COVID 19. Срещите бяха проведени с ограничен брой хора в по-големи помещения,
при спазване на противоепидемиологичните изисквания на здравните власти.
Проектът на ПИРО бе разработен в периода м. юни – м. декември 2020 г. Предстои
Проектът да бъде качен на официалния общински сайт и публичното му представяне в общинския
център и основните селища от общината. След публичните обсъждания предстои Проектът да бъде
внесе в ОбС Харманли. Предстои да бъде уточнено, как ще се проведат публичните обсъждания
на Проектът на РИРО в условията на пандемията COVID 19.

IV. ЗОНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПОДХОД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
ХАРМАНЛИ
Съгласно АНКПР община Харманли е град-център от 4-то йерархично ниво с
микрорегионално значение. Главните териториални оси осигуряват свързаност със съседните
страни (Гърция и Турция) и цялото европейско пространство. Второстепенните оси завършват
пространствения модел на развитие и се очаква да активизират агломерационните процеси и
урбанистичното развитие. Съгласно методическите указания не са налага задължително
дефиниране на „зони за въздействие“.
Зоните могат да бъдат два вида:
•

Градски зони за въздействие;

•

Други зони за въздействие със специфични характеристики.
Съгласно методическите указания за разработването и прилагането на ПИРО 2021 – 2027

г. задължително е дефинирането на „градски зони за въздействие“ да се определят само за
градовете от 1-во, 2-ро и 3-то йерархично ниво съгласно НКПР.
Към момента на изготвяне на ПИРО има приет ОУПО Харманли, което налага
съгласуване на евентуални зони за въздействие с устройственото и стратегическото планиране
съобразно ОУПО Ихтиман. Зоните са определени на основата на социално-икономическия и
екологичен анализ на силните и слабите страни на общинската територия, както и на потенциала
за развитие на общината и основните приоритети на развитие в съответствие с предвижданията на
ОУПО Харманли. Отчетени са също и мнението на общинското ръководство и на социално500
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икономическите партньори (информация от фокус групи, срещи с представители на институции и
НПО и анкетно проучване).

Подход при определяне на зоните на въздействие

1.

При определяне на зоните за въздействие са взети пред вид няколко фактора:
•

Население, което ще се възползва от направените инвестиции;

•

Резултати от анализа на използване на територията на общината;

•

Обобщен SWOT – анализ;

•

Приоритет на зоните и дейностите;

•

Брой на заявените проекти и идеи за развитие на зоните;

•

Проектна готовност за конкретните зони;

•

Заявени интереси от различни социално-икономически партньори.

2.

Зони за въздействие – специфични характеристики
В ПИРО Харманли 2021 – 2027 г. са определени 5 зони за въздействие. Те се групирани

съобразно възприетия подход, приоритети, фактори на влияние и традиции на развитие на
харманлийската селищна система.
2.1. Зона за „Подобряване на качеството на живот и разнообразяване на предлаганите социални
услуги“
Основен фактор за определянето на качеството на живот в общината е възможността
жителите и да получават качествени образователни, социални, здравни, културни и други
обществени услуги. Въвеждането на модерни технологии в сектори като образование, социални
грижи и здравеопазване, ще осигури повече и по–висококачествени услуги за обществото.
Социално-икономическият анализ показва, че е необходимо сериозно да се подобри
качеството на живот на територията на общината и в общинския център. Необходимо е да се
повиши и разнообрази образователното равнище на населението като цяло, да се разнообразят
предлаганите социални услуги и повиши качеството на здравеопазването.
501

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

2.1.1. Подзона „Подобряване на образованието и квалификацията на населението“
Наблюдават се сериозни проблеми в сферата на образователното равнище, както на
населението, което е в трудоспособна възраст, така и на населението в подтрудоспособна възраст.
Тези проблеми са характерни за всички български общини и страната като цяло в периода на
Преход след 1989 г.
В същото време съвременните предизвикателства и развитието на зелена кръгова и
цифрова икономика, отправя определени предизвикателства за повишаване на образователното
равнище, към търсещите работа и подрастващото поколение. На много места в страната
представителите на бизнеса поставят въпроса за необходимостта от подготвени кадри, които да
изпълняват различни дейности, които са характерни за съвременната икономика. Това налага
хората, които искат да работят по-квалифицирана работа и да получават по-високи доходи, да
притежават базови умения и знания, да работят със съвременни машини и да използват
иновативни цифрови процеси в работата си.
Община Харманли се нуждае от инвестиции в общинската икономика, които няма как да
се реализират в желаните обеми, ако не се повиши образователното равнище на населението в
трудоспособна и подтрудоспособна възраст.
Анализът показва, че има определени проблеми, свързани с образованието в общината.
От една страна, това е свързано с мотивацията на учениците и преди всичко представителите на
ромската общност, от друга, с квалификацията и мотивацията на педагогическия персонал в
детските градина и училищата, и от трета, с условията при, които се образоват децата (състоянието
на материално-техническата база), включително и възможностите за съвременно интерактивно и
цифрово обучение (техническо оборудване), и не на последно място внедряване на апробирани
методики, подходящи за съвременните условия, нуждата и потенциална на децата и учениците.
Опитът показва, че съвременното „Поколение Z“ (родени след 1995 г. - „iGen“) са „родени с
компютърна мишка в ръка“ и че са се „научили първо да използват технологиите, а после да
четат“. Всичко това, налага българското образование, педагозите и методиките на преподаване,
сериозно да се променят, за да бъдат в крак с времето и изискванията на новите поколения деца и
ученици.

502

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

Затова един от основните акценти сред приоритетите на ПИРО Харманли за периода
2021 – 2027 г. са техническото и материално обновяване на базата на детските градини и
училищата, повишаване на квалификация на педагогическия персонал, въвеждане на нови
цифрови технологии и методики в образователния процес, които да стимулират мотивацията за
учене, изграждане на STEM среда и професионални кабинети по актуални в района професии.
Предвижда се насочване на ресурс за повишаване на качеството на образованието,
повишаването квалификацията на педагозите и развитието на умения в области, съответстващи на
целите за развитие на общината и бизнеса. Така, учениците ще имат възможност да формират
компетентности, от които бизнеса се нуждае и преходът от училище към работното място ще бъде
значително улеснен.
Освен в инвестициите за подобряване на материално-техническата база, повишаване на
квалификацията на педагозите и внедряване на нови адаптирани методики и цифрови прочеси в
обучението, се предвижда създаване на филиал на Тракийски университет - Стара Загора, както и
създаване на нови профилирани и професионални направления съобразно нуждите на местния
бизнес по професии и специалности с приоритетно значение за регионалния пазар на труда.
Това въздействие е препоръчително да се развива интегрирано съвместно със съседните
общини.
Подзоната обхваща 6 населените места, в които са разположени образователните
институции на територията на община Харманли: гр. Харманли, с. Бисер, с. Българин, с. Върбово,
с. Иваново и с. Славяново.

2.2.2. Подзона „Разнообразяване на социалните услуги и качеството на здравеопазването“
За община Харманли е характерно много добро развити и качествени социални услуги. В
сферата на социалните услуги се предвижда създаване на нови социални услуги:
•

насочени към възрастни и болни хора;

•

резидентна грижа за възрастни;

•

интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа на лица с увреждания;

•

специализирани и консултативни социални услуги за лица с увреждания;

•

други видове социални услуги;
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•

подобряване на средата в съществуващи социални услуги.
В сферата на здравеопазването усилията ще се насочат към осигуряване на равен достъп

до качествени, устойчиви и достъпни медицински услуги чрез развитие на инфраструктурата и
създаване на възможности за комплексно медицинско обслужване, което да осигури максимално
използване на доболничния и болничния капацитет на територията на общината.
Подзоната обхваща територията на общинския център гр. Харманли и опорните селища
- с. Шишманово, с. Българин, с. Изворово, с. Бисер, с. Върбово, с. Славяново и с. Иваново.

2.2.3. Подзона „Урбанизирана територия за култура, спорт и отдих
Съвременното качеството на живот изисква необходимост от разнообразен и пълноценен
културен живот, възможност за спорт и отдих в забързаното ежедневие. Това изисква да продължи
активната политика на община Харманли за развитие на културните институции и спортна база на
територията на гр. Харманли, разнообразяване на културния и спортния календар, поддържане и
развитие на градски и крайградски зони за отдих.
Предвижда се развитие и популяризиране на културното наследство и културните
услуги, поддържане и оборудване културната инфраструктура, подобряване на училищната
спортна инфраструктура, поддържане на открити и закрити спортни площадки и строителство на
нови, създаване на условия за спорт в свободното време и спорт за всички, поддържане на
съществуващите зелени пространства и създаване на нови, както и изграждане на крайградски
зони за отдих.
Подзоната

обхваща

гр.

Харманли

и

прилежащите крайградски територии.
Източник: https://www.google.bg/maps/place/
Карта 21. Зона „Подобряване на образованието и
квалификацията на населението“

2.3. Зона „Благоустрояване на основните селища в
общината“
В ОУПО Харманли е предложен урбанистичен модел на развитие на две нива – общински
център и групи села (ядра) с едно или повече опорни селища и транс-общинска ос разположена
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през цялата територия на общината. При този урбанистичен модел на развитие отделните групи
села и опорните селища са добре свързани с доминиращия общински център. Зоната е
пространствен израз на основните исторически и демографски тенденции в община Харманли през
последните десетилетия.
В тези селища е съсредоточено, както основната част от населението на общината, така и
местната икономика, образователните, културните, здравните и административните центрове на
обслужване.
Основни „делители на територията на община Харманли са: р. Марица, АМ „Марица” и
трасето на скоростната национална Ж.П. линия – I, които трябва да се отчитат при бъдещето
планиране и развитие на общинската територия.
Групите с опорните селища определени в ОУПА Харманли са:
•

Група „А“ – опорни селища са гр. Харманли, с. Шишманово, с. Българин. Групата включва
населените места с. Преславец, Остър камък, Коларово, Рогозиново, Поляново, Богомил,
Овчарово и Преславец. На базата на сегашното си състояние и бъдещата визия за развитие на
общината, предвидено е групата да специализира - промишлено производство, международна
търговия;

•

„Групата Б” – опорно село Изворово. Групата включва селата Браница, Черепово и Дрипчево,
намира се северно от общинския център и е с делител р. Марица. На базата на сегашното си
състояние и бъдещата визия за развитие на общината, предвидено е групата да специализира животновъдно и по-малко аграрно производство;

•

„Група В” – опорно селище Бисер. Групата включва и с. Черна Могила. На базата на сегашното
си състояние и бъдещата визия за развитие на общината, предвидено е групата да специализира
– аграрно производство с превес за производство на биологично чисти храни или продукти за
експорт;

•

„Група Г” - опорни населени място - с. Върбово и с. Славяново. Групата включва и селата
Орешец, Смирненци и Болярски извор. На базата на сегашното си състояние и бъдещата визия
за развитие на общината, предвидено е групата да специализира – аграрно производство с
акцент върху зърнени, технически и фуражни култури, и увеличение дела на трайните
насаждения;

•

„Група Д” - „транс-общинската ос” с направление югозапад – североизток. На юг групата
включва опорните села Върбово и Иваново, и селата Смирненци, Остър камък и Надежден. На
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север групата включва опорното селище Българин и селата Рогозиново, Коларово, Богомил,
Овчарово, Браница и Черепово. Специализация – аграрно производство и развитие на различни
видове туризъм.
По данни за 2018 г. в така определение опорни селища на територията на община
Харманли живеят 22 523 души (89,2% от населението на общината).
Към тази зона ще бъдат насочени основните инвестиции за благоустрояване на
населените места и ремонт, реконструкция и модернизация на публичната инженерната
инфраструктура, ремонт и модернизация на образователната и читалищната база; дигитализация
на общинската администрация; изграждане и облагородяване на общински зелени площи, ЕЕ на
публични сгради и изграждане на фотоволтаични системи и др.

Източник: https://www.google.bg/maps/place/
Карта 22. Зона „Благоустрояване на основните селища в общината“

2.4. Зона „Индустриално развитие и международна търговия“
Целта на създаването на зоната е подобряване на инвестиционната среда и привличане на
стратегически инвеститори, адаптиране на местната политиката към нуждите на МСП в общината,
поддържане на ефективен регионален и местен пазар на труда.
2.4.1. Подзона „Индустриално развитие“
Проведените срещи с представители на бизнеса, показа нуждата на местните
предприемачи от създаване на бизнес терени, където да могат да реализират инвестиционните си
намерения. В ОУПО Харманли е предвидено урбанистична „Група - А” (с опорни населени места
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гр. Харманли, с. Шишманово и с. Българин, включваща с. Преславец, с. Остър камък, с. Коларово,
с. Богомил и с. Овчарово) да се специализира в развитие на промишлено производство,
международна търговия и транспорт).
2.4.2. Подзона „Развитие на иновативна зелена и цифрова икономика“
В ОУПО Харманли е предвидено създаването на нови инвестиционни терени, където е
подходящо да се създадат нови иновативни и зелени (чисти) производства, които да работят на
принципа на кръговата икономика, основен принцип в съвременната икономическа, екологична и
социална политика на ЕС. Местоположението на подзоната е в рамките на урбанистична „Група - А”.
2.4.3. Подзона „Международен транспорт и търговия“
Със своето стратегическо местоположение в близост до две съседни държави (Турция и
Гърция), на пътя свързващ Европа с Близкия Изток и Азия, и транспортните коридори АМ
„Марица“ и НЖП линия II, съществува възможност на територията на община Харманли да се
създаде европейски комплекс от типа „Промишлено Търговски Комплекс - IST” и складови бази.
За целта в ОУПО Харманли са предвидени площи в урбанистична „Група - А”, край с. Преславец
и АМ „Марица“.

Източник: https://www.google.bg/maps/place/
Карта 23. Зона „Индустриално развитие и международна търговия“

2.5. Зона „Туристическо развитие и отдих“
Социално-икономическият анализ и обобщеният SWOT – анализ показват потенциала,
който има община Харманли за развитие на устойчив туризъм, скромната туристическа
суперструктура (места за настаняване и заведения за хранене и развлечения), туристическите
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услуги, които реално се предлагат и крайно ограничените приходи от туризъм. В същото време,
има определен интерес от различни социално-икономически партньори за развитие на туризма в
общината.
Отчитайки потенциала, ресурсите и заявения интерес от ръководството на общината и
социално-икономически партньори, един от приоритети в ПИРО Харманли за периода 2021 – 2027
г. е развитие на устойчив туризъм, създаване на туристическа дестинация „Харманли“ и
формиране на туристическо портфолио на основата на природните и антропогенните ресурси на
общината. Такъв акцент е залегнал и в ОУПО Харманли. На базата на анализа на територията и
ресурсите се предлага обособяване на 3 туристически подзони.
2.5.1. Подзона „Културно-историческо наследство и туризъм“
Предвижда се реализирането на културни коридори и маршрути за „културнопознавателен туризъм”, обхващащи и новите археологически обекти и недвижими културни
ценности. Предвижда се тези маршрути да се обвържат с природните забележителности в
Общината и бреговете на реките „Марица” и „Харманлийска”:
•

„Градски и близък крайградски” – включващ недвижимите културни ценности в самия гр.
Харманли и в близост до него. Маршрута интегрира обектите на НКЦ с туристически
посещения и на новоизграден „Етнографски комплекс - Марица” с водоплавните трасета по р.
Марица и плавателната част на р. Харманлийска (гребния канал) и примамливата природна
забележителност - „Дефилето на Орлу-дере (р. Харманлийска)”. Посещенията ще включват,
експозицията на ИМ - Харманли, където ще се предлагат и продукти на „културните
индустрии”, на винарската изба „Братанови”, на ежегодните фестивали от културния календар
на Общината. Предвидените обиколки на парк „Извора на белоногата” и „Етнографски
комплекс - Марица” , обзаведени с кътове за отдих, спортни съоръжения, детски площадки и
места за риболов, както и обекти за забавления, храна и напитки, ще осигуряват „уикенд”
посещения с пренощуване на туристи и посетители;

•

„Северен - полите на Сакар планина” - включващ локализациите: с. Изворово – с. Черепово,
с. Овчарово – с. Богомил – с. Коларово обогатявани с бъдещите социализирани обекти в
землищата на тези села. Предвиждат се посещения, интегрирани с другите видове туризъм;
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•

„Южен - по следите на древните” - включващ локализацията гр. Харманли - с. Остър Камък,
с. Върбово – с. Орешец – с. Черна могила, интегриращ и природните дадености - около
тракийския скален „култов комплекс” "Глухите камъни" (с. Върбово), долмените край с. Остър
камък - с предполагаемо неолитно жилище на праисторическите хора населявали този район,
вр. „Трифона” (естествена природна панорамна площадка - с погледни площадки, обхващащи
цялата територия на общината), през който преминава екопътека от бившата „гребна база”,
продължаваща край комплекс с ресторант "Приказките" и водеща до „Дядотодоровата чешма”,
забележителното дефиле по течението на р. Харманлийска, разположени в непосредствена
близост до града и много други;

•

Транснационалния културен коридор „Виа Диагоналис“ в неговата пресечна точка на
територията на община Харманли със станцията и крепостта Кастра Рубра и различните
мегалити в района. В северната част на Общината, се очаква в бъдеще разкриване на ценни
археологически останки в самоопределилата се линеарно-пространствената ос на трасето на
римски път, с начало археологически комплекс „Кастра Рубра”, с близкия от изток обект –
„останки на римски път” в землището на с. Изворово, с продължение в северозападна посока
до обект - „останки от римски път” в м. ”Герена”, „Турско гробе” и „Кованлъка”, разположен
северно от с. Овчарово. Може да се организират разходки с коне по древния римски път, със
съответната интерпретация и визуализация, като се използват възможностите на съвременните
информационни технологии като се направи специално смарт приложение.
Културния календар на община Харманли, организирането на различни фестивали,

чествания на празници и възстановка на обичаи и традиции, играе важна роля за преживяванията
на гости, запознавайки ги с културното и природното наследство на общината.
2.5.2. Подзона „Природосъобразен, селски и винен туризъм“
В ОУПО Харманли голямата част от малките села на урбанистична „група - Д” (по
направленията на РП-11-76 и РП-Ш 805) са определени като най-подходящи за развитие на селски
туризъм, в съчетание с пешеходен, „вело” и екстремен: Върбово (опорно село), Смирненци,
Иваново (опорно село), Остър камък и Надежден и разположените северно от реката и АМ „
Марица” - Рогозиново, Българин (опорно село), Коларово, Богомил, Овчарово, Браница, Изворово
(опорно село) и Черепово. В „опорните села” са разположени читалища, които може да предлагат
обучение и различни занимания за деца и възрастни, свързани с местните традиции. Всички села
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са ситуирани в екологично чиста и привлекателна природна среда, разположени в близост до
исторически забележителности. Те са добре транспортно свързани с град Харманли и с лесна
достъпност от АМ „Марица” и НЖП линия II.
Добре развити примери за селски туризъм може да се заимстват от страни членки на ЕС
като Р Франция, Р Чехия и Р Унгария, като за целта се използват фондовете на ЕС по Програмата
за развитие на селските райони и трансграничните програми с Р Гърция и Р Турция. Важна роля
за развитие на селския туризъм може да изиграят „МИГ – Харманли“ и Туристическо дружество
„Родопи“.
Селския туризъм, дава от една страна възможност на агростопаните да получат
допълнителни доходи от предоставяне на места за настаняване и дегустация на традиционна
екологична селска храна, от друга страна – дава възможност на гостите да се запознаят с бита в
района, аграрните практики и местната кулинария. Селския туризъм може да се комбинира с
винени турове и дегустация на прекрасните местни вина, културен, пешеходен и природен
туризъм, велотуризъм и риболов.
На територията на общината има много подходящи маршрути и места за еко туризъм, в
комбинация с културно-познавателен. Такива са районите на Странджа и Сакар, защитени зони и
местности, и прилежащите в близост до гр. Харманли „Дефилето”, „Водопад” на р. Харманлийска
(Орлу-дере) и „Водопад Кюмурлука” (над яз. Кюмюрлука”).
2.5.3. Подзона „Марица“
В ОУПО Харманли се предвижда изграждането на „Етнографски комплекс – Марица“,
с тематична насоченост - корабоплаването по р. Марица от най-дълбока древност до днес.
Предвижда се атракционния комплекс да се изгради северозападно до град Харманли в близост до
левия бряг на р. „Харманлийска“. От дълбока древност р. Марица се е използвала като плавателна
артерия. Древният занаят „салджийство“ е имал сериозни традиции в района. До XIX в. по Марица
е протичал износ със салове, гемии и чатми за почти цяла Южна България, Одрин и Енос. Може
да бъде направена възстановка на познатия в миналото начин за прекосяване и плаване по р.
Марица със салове и каяци. За целта трябва да се предвиди и възстановки на „скеля“ (малко
пристанище). Поречията на р. Марица и р. Харманлийска са много подходящи за риболов.
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Карта 24. Зона „Туристическо развитие и отдих“
Източник: ПУПО Харманли
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2.6. Зона „Устойчиво развитие на селските райони“
2.6.1. Подзона „Животновъдство и биоземеделеие“
Социално-икономическият и екологичният анализ показват, че община Харманли
разполага с потенциал и традиции за развитие на пасищно животновъдство, което може да се
надгради с развитие на модерно био земеделие, подобряване на породния състав на стадата и
създаване и развитие на пазарни и полупазарни стопанства за преработка на животинска
продукция.
За целта е важно да се поддържа и при необходимост да се възстановява
екологичното равновесие и да се изградят съоръжение за поене на животните в периодите на
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засушаване и използване на слънчева енергия за захранване на ферми, преработващи
предприятия и изпомпването на вода от земните недра.
Акцента трябва да падне чрез върху привличане на европейски инвестиции и
създаване на модерни и ефективни стопанства, разполагащи с машини и технологии за
повишаване ефективността и културата на земеделието, създаването на модерни
животновъдни ферми и въвеждането на иновативни биотехнологии. Важна роля за
развитието селското стопанство в общината има създаването на преработвателни мощности
за преработка на земеделска и животновъдна продукция и задълбочаване на връзките между
професионалните гимназии и институти с аграрен профил и хранително-вкусова индустрия.
Създаването на фермерски пазар и борса (на АМ „Марица“ край гр. Харманли), ще създаде
предпоставка за директни продажби на селскостопанска и занаятчийска продукция на крайни
клиенти и ще елиминиране на веригата прекупвачи. Съществуват възможности и за
пласиране на земеделската продукция в комплексите по южното черноморие и съседните
държави Гърция и Турция.
В ОУПО Харманли се предвижда агроспециализация на населените места, на база
на природните условия и земеделски традиции:
•

Селища от „Група-Б“ - специализиране в развитие на животновъдно и аграрно
производство, с превес на фуражни култури и трайни насаждения (с. Изворово, с.
Черепово, с. Браница, с. Дрипчево, с. Овчарово, с. Драгомир и с. Коларово);

•

Селища от „Група - В” (с. Черна могила и с. Бисер) - аграрно производство с превес за
биологично чисти храни и продукти за експорт;

•

Селища от „Група „Г” (с. Славяново, с. Върбово, с. Болярски извор, с. Смирненци и с.
Орешец) - специализацията за отглеждане на зърнени, технически и фуражни култури, с
увеличение дела на трайните насаждения.
2.6.2. Подзона „Винопроизводство и овощарство“
В плодородните земи на харманлийска община се отглеждат едни от най-фините и

деликатни сортове грозде (Мерло, Сира, Каберне Фран, Каберне Совиньон, Малбек,
Шардоне, Вионие, Мускат, Тамянка, Пети Вердо, Рубин, Памид, Мавруд, Димят и др.), от
които в последствие се произвеждат прекрасни и прочути не само у нас, но и в чужбина
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качествени вина. Най-известните винарски изби в района на Харманли са „Кастра Рубра“,
„Малката звезда“, „Терра Тангра“, „Вила Басареа“, „Винарна Братанови“ и „Шато Коларово“.
Винопроизводството е една от запазените марки на община Харманли. Затова е
необходимо укрепване на сектора, разширяване и популяризиране на винопроизводството на
територията на общината.
Община Харманли разполага с благоприятни условия и традиции в отглеждането на
овощни култури. Това дава възможност за
допълнително разширяване на сектора на
отглежданите

земеделски

култури

и

разширяване на специализацията на сектора
на

селското

стопанство

в

сферата

на

овощарството.
Източник: https://www.google.bg/maps/place/
Карта 25. Зона „Устойчиво развитие на селските
райони“

2.6.3. Подзона „Интегрирано управление на водите“
Интегрираното управление играе важна роля за поддържане на водния баланс на
територията на общината, поддържането на биологичното и химичното състояние на
повърхностните и подземните водни тела, захранването на населените места с питейна вода,
предотвратяване на бедствия в резултат на наводнения и не на последно място за напояване
на земеделски площи и водопой на селскостопански животни. Активното използване на води
за напояване на земеделски площи ще даде възможност за увеличаване на добивите и поголяма разнообразие на отглежданите култури. Разумното използване на водните ресурси в
селското стопанство има много важно значение с оглед адаптирането към климатичните
промени и очакването на още по-сериозни проблеми със засушавания, които и без това са
сериозни на територията на община Харманли.
Зоната обхваща земеделските територии (обработваеми земи, пасища, ниви, лозя и
градини), водните тела и заливните територии в общината.
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Таблица 240. Приоритети за развитие на община Харманли за периода 2021-2027 г. – Зони за въздействие
Зона
1. Зона за
„Подобряване на
качеството на
живот и
разнообразяване
на предлаганите
социални услуги“

Подзона
1.1. Подзона „Подобряване на
образованието
и
квалификацията
на
населението“

Локализация
гр. Харманли, с. Бисер, с.
Българин, с. Върбово, с.
Иваново, и с. Славяново.

Приоритет
Приоритет 2

1.2. Подзона „Разнообразяване
на социалните услуги и
качеството
на
здравеопазването“

гр. Харманли, с. Шишманово,
с. Българин, с. Изворово, с.
Бисер,
с.
Върбово,
с.
Славяново и с. Иваново

Приоритет 2

1.3. Подзона „Урбанизирана
територия за култура,
спорт и отдих

гр. Харманли

Приоритет 6

2. Зона
„Благоустрояване
на основните
селища в
общината“

3. Зона
„Индустриално
развитие и
международна
търговия“

3.1. Подзона
развитие“

„Индустриално

Маркер

Мерки
Мярка 2.1.
Мярка 2.2.

Мярка 2.3.
Мярка 2.4.
Мярка 2.5.
Мярка 6.1.
Мярка 6.2.

гр. Харманли, с. Шишманово,
с. Българин, с. Изворово, с.
Бисер,
с.
Върбово,
с.
Славяново и с. Иваново

Приоритет 3

гр. Харманли, с. Шишманово,
с. Българин, включваща с.
Преславец, с. Остър камък, с.
Коларово, с. Богомил и с.
Овчарово

Приоритет 5
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Мярка 3.1.
Мярка 3.2.
Мярка 3.3.
Мярка 3.4.

Мярка 5.1.
Мярка 5.2.
Мярка 5.4.

Дейности
Дейност 2.1.1.
Дейност 2.1.2.
Дейност 2.1.3.
Дейност 2.2.1.
Дейност 2.2.2.
Дейност 2.2.3.
Дейност 2.2.4.
Дейност 2.2.5.
Дейност 2.3.1.
Дейност 2.3.2.
Дейност 2.4.1.
Дейност 2.4.2.
Дейност 2.5.1.
Дейност 2.5.2.
Дейност 6.1.1.
Дейност 6.1.2.
Дейност 6.1.3.
Дейност 6.2.1.
Дейност 6.2.2.
Дейност 3.1.1.
Дейност 3.1.2.
Дейност 3.2.1.
Дейност 3.3.1.
Дейност 3.4.1.
Дейност 3.4.2.
Дейност 3.4.3.
Дейност 3.4.4.
Дейност 3.4.5.
Дейност 3.4.6.
Дейност 5.1.1.
Дейност 5.1.2.
Дейност 5.2.1.
Дейност 5.2.2.
Дейност 5.2.3.
Дейност 5.4.1.
Дейност 5.4.2.
Дейност 5.4.3.
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3.2. Подзона „Развитие
иновативна
зелена
цифрова икономика“

на
и

гр. Харманли, с. Шишманово,
с. Българин, включваща с.
Преславец, с. Остър камък, с.
Коларово, с. Богомил и с.
Овчарово

Приоритет 5

Мярка 5.1.
Мярка 5.2.
Мярка 5.3.

Мярка 5.4.
3.3. Подзона „Международен
транспорт и търговия“

гр. Харманли – с. Преславец

Приоритет 5

Мярка 5.1.
Мярка 5.2.
Мярка 5.4.

4. Зона
„Туристическо
развитие и отдих“

4.1. Подзона
„Културноисторическо наследство и
туризъм“

4.2. Подзона
„Природосъобразен, селски
и винен туризъм“

гр. Харманли и околности; с.
Изворово – с. Черепово, с.
Овчарово – с. Богомил – с.
Коларово; с. Остър Камък; с.
Върбово – с. Орешец – с.
Черна Могила; с. Изворово –
с. Овчарово.
Странджа и Сакар, Защитени
зони и територии

Приоритет 5

Мярка 5.5.

Приоритет 6

Мярка 6.1.
Мярка 6.2.

Приоритет 4

Мярка 4.3.

Приоритет 5

Мярка 5.1.
Мярка 5.2.
Мярка 5.3.

Мярка 5.5.
Приоритет 6
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Мярка 6.1.

Дейност 5.1.1.
Дейност 5.1.2.
Дейност 5.2.1.
Дейност 5.2.2.
Дейност 5.2.3.
Дейност 5.3.1.
Дейност 5.3.2.
Дейност 5.3.3.
Дейност 5.3.4.
Дейност 6.3.5.
Дейност 5.4.1.
Дейност 5.4.2.
Дейност 5.4.3.
Дейност 5.1.1.
Дейност 5.1.2.
Дейност 5.2.1.
Дейност 5.2.2.
Дейност 5.2.3.
Дейност 5.4.1.
Дейност 5.4.2.
Дейност 5.4.3.
Дейност 5.5.1.
Дейност 5.5.2.
Дейност 6.1.1.
Дейност 6.1.2.
Дейност 6.1.3.
Дейност 6.2.1.
Дейност 6.2.2.
Дейност 4.3.2.
Дейност 4.3.4.
Дейност 5.1.1.
Дейност 5.2.1.
Дейност 5.2.2.
Дейност 5.2.3.
Дейност 5.3.1
Дейност 5.3.2
Дейност 5.3.3.
Дейност 5.3.4.
Дейност 5.5.1.
Дейност 5.5.2.
Дейност 6.1.1.
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Мярка 6.2.
4.3. Подзона „Марица“
5. Зона „Устойчиво
развитие на
селските райони“

5.1. Подзона „Животновъдство
и биоземеделеие“

Крайбрежието на р. Марица и
р. Харманлийска
с. Изворово, с. Черепово, с.
Браница, с. Дрипчево, с.
Овчарово, с. Драгомир, с.
Коларово, с. Черна могила, с.
Бисер, с. Славяново, с.
Върбово, с. Болярски извор,
с. Смирненци и с. Орешец

Приоритет 5

Мярка 5.5.

Приоритет 4
Приоритет 5

Мярка 4.1.
Мярка 4.3.

Приоритет 5

Мярка 4.4.
Мярка 5.1.
Мярка 5.2.
Мярка 5.3.

Мярка 5.4.
5.2. Подзона
„Винопроизводство
овощарство“

и

Община Харманли

Приоритет 4
Приоритет 5

Мярка 4.1.
Мярка 4.3.

Приоритет 5

Мярка 4.4.
Мярка 5.1.
Мярка 5.2.
Мярка 5.3.

Мярка 5.4.
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Дейност 6.1.2.
Дейност 6.1.3.
Дейност 6.2.1.
Дейност 6.2.2
Дейност 5.5.1
Дейност 5.5.2.
Дейност 4.1.1.
Дейност 4.1.2.
Дейност 4.1.3.
Дейност 4.3.1.
Дейност 4.3.2.
Дейност 4.4.1.
Дейност 5.1.1.
Дейност 5.2.1.
Дейност 5.2.2.
Дейност 5.2.3.
Дейност 5.3.1.
Дейност 5.3.2.
Дейност 5.3.3.
Дейност 5.3.4.
Дейност 5.4.1.
Дейност 5.4.2.
Дейност 4.1.1.
Дейност 4.1.2.
Дейност 4.1.3.
Дейност 4.3.1.
Дейност 4.3.2.
Дейност 4.4.1.
Дейност 5.1.1.
Дейност 5.2.1.
Дейност 5.2.2.
Дейност 5.2.3.
Дейност 5.3.1.
Дейност 5.3.2.
Дейност 5.3.3.
Дейност 5.3.4.
Дейност 5.4.1.
Дейност 5.4.2.
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5.3. Подзона „Интегрирано
управление на водите“

Община Харманли

Приоритет 4

Мярка 4.1.
Мярка 4.3.

Приоритет 5

Мярка 4.4.
Мярка 5.1.
Мярка 5.2.
Мярка 5.3.

Мярка 5.4.
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Дейност 4.1.1.
Дейност 4.1.2.
Дейност 3.1.3.
Дейност 4.3.1.
Дейност 4.3.2.
Дейност 4.4.1.
Дейност 5.1.1.
Дейност 5.2.1.
Дейност 5.2.2.
Дейност 5.2.3.
Дейност 5.3.1.
Дейност 5.3.2.
Дейност 5.3.3.
Дейност 5.3.4.
Дейност 5.4.1.
Дейност 5.4.2.
Източник: Пи Ай Си, ЕООД
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V. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО
И ОПИСАНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД ЗА РАЗВИТИЕ
Интеграцията е процес на взаимно проникване и обединение на ресурсите за
извличане на синергичен ефект от тяхното наличие, използване, опазване и развитие.
Засилване на икономическото и социалното сближаване, чрез намаляване на различията
между регионите в ЕС, е една от целите на Съюза. Договорът от Лисабон (13 декември
2007) въвежда към тях ново измерение - териториално сближаване. В стратегията на ЕС
„Европа 2020“ са залегнали различни интеграционни принципи, насочени към по-голяма
ефективност и устойчиво развитие.
1. Интелигентен растеж - разработване на икономика, основана на познания и
иновации.
2. Устойчив растеж - насърчаване на по-ефективна, по отношение на ресурсите, поекологична и по-конкурентна икономика.
3. Приобщаващ растеж - насърчаване на икономика с висока заетост, предоставяща
социално и териториално сближаване.
За да се постигнат тези цели са нужни нови, интегрирани подходи, които обръщат
цялостно внимание на това как една политическа област, засяга друга. Европейската
политика на сближаване в концентриран вид демонстрира предимствата ѝ като
„интегриран подход“. Всъщност това е политика заложена още в Договора от Рим (25 март
1957 г. ) за създаване на Европейска икономическа общност. Интегрираният подход
насърчава развитието на по-тясна координация на публичните политики на регионално
ниво. Политиката е насочена основно към подобряване на регионалния растеж и
конкурентоспособността. Комбинирането на подобряването на инфраструктурата чрез
инвестиции в нея, повишаването на образованието и иновациите, води до по-добър ефект
и повишаване на устойчивия растеж.
Интегрираната политика е насочена към „съобразяване с конкретното място“.
Това е политическа стратегия на ЕС, насочена към развитие чрез външно (за мястото)
насърчаване, съобразено с условията. Интегрирането на различни секторни дейности за
въздействие, представлява компонент на съобразеното с конкретното място разработване
на политика.
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Интеграционната политика трябва да се развива на ниво ЕС, региони,
трансгранични райони и общини. Изключително важно е интегрирането между съседни
общини от един или различни райони. Това особено важи за развитие на транспортни
системи, инфраструктура засягащи различни територии и населени места, достъпа до
широколентов интернет от последно поколение, развитие на туристически зони и
културни коридори като интегрирани туристически продукти.
1.

Интегриран подход - мерки и дейности за реализация на ПИРО
Действията за развитието на общината се управляват най-рационално чрез

разработване и изпълнение на проекти. Проектът е съвкупност от действия, при които
човешките, материалните, финансовите и информационните ресурси се обединяват по
специфичен начин, с цел да бъдат постигнати определени количествено измерими и
качествено оценявани резултати, при ограничение на времето и разходите. С проектите се
извършва системна съвкупност от разнородни дейности с уникално съдържание за
решаване на сложни, нестандартни проблеми с наложени ограничения за време, разходи,
качество и специфични изисквания към организацията на работата. Управлението на
проекта изисква сериозни знания, умения, практически опит и взаимодействие на
различните участници в процеса на планиране, внедряване, използване и отчитане на
резултатите от проекта. Основните проблемни области при управление на проекти в
община Харманли са:
1. Стратегическо планиране и управление на проектите в плановия период 2021 – 2027 г.
За общината, основният стратегически документ е ПИРО, който най-точно отразява
органически свързаната съвкупност от проекти, които трябва да се изпълнят, за да се
постигнат икономическите, социалните и екологичните цели на общината. Общината
има достатъчно опит в разработване и отчитане на проекти, при различни условия и с
включването на различни ресурси. Административният капацитет е достатъчно
ефективен, за може да управлява проектите, които са заложени в ОПР 2021 – 2027 г.,
доказателства за което има от двата планови периода до 2020 г.
2. Методи за оценяване на проекти. Оценяването на проектите се извършва съобразно
предварително разработените критерии и показатели за планиране, и отчитане на
всеки проект. Част от тези индикатори са заложени в „Методическите указания за
разработване на ПИРО за периода 2021 – 2027 г.“, но по-голямата част от критериите
и показателите са индивидуално разработени от екипа на общината и отразяват
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специфичните особености на всеки един проект, който е залегнал в плана. Особено
внимание е отделено на внимателното прецизиране на количествените и качествени
показатели, които в най-голяма степен отговорят на проекта, за да може точно и
своевременно да се отчете влиянието на проекта върху цялата дейност на общината. В
отделна таблица за всеки проект са определените количествените и/или качествените
показатели, които достоверно, еднозначно и прозрачно оценяват постиженията на
общината по решаването на определения проблем с проекта.
3. Участници при управлението на проекти. Участниците в проекта следва да бъдат
внимателно подбрани така, че всички, от които зависи изпълнението проекта, и тези,
върху които ще въздейства проекта, да бъдат предварително запознати и да участват в
разработването на проекта. Това е свързано, както с Комуникационната стратегия на
общината, така и с възможността всеки неин жител да бъде привлечен за участие в
изпълнението или потреблението на резултатите от проекта. В това отношение
препоръчително е да се разграничат най-малко два типа участници. Първите са
участници по хоризонтала, т. е. жители на общината, бизнесмени, работници,
служители

на

общината

или

на

други

организации,

представители

на

неправителствени организации и други, които пряко или косвено ще участват в
изпълнението на проекта или ще консумират неговите последствия. Препоръчва се
към тези хоризонтални интегрални връзки да се привлекат и съседните общини, които
могат да имат сходни проекти, за да удовлетворят аналогични нужди. Привличането
на съседни общини може да позволи да се разработят проекти, при които да се получи
икономия от мащаба, т.е. със сравнително малки ресурси да се постигнат по-високи
резултати. Необходимо е да се отбележи, че съседните общини на Харманли имат
аналогични ресурси и аналогично проблеми, т.е. проектите са сходни и ще решават
еквивалентни цели.
Втората група интегрални връзки на община Харманли се отнася за
взаимоотношенията на общината с областта, държавните предприятия в областта, напр.
„ВиК“ ЕООД Хасково, РДГ „Кърджали“, РПУ Хасково и т.н., и взаимодействието на
общината с държавните органи. Взаимодействието на общината с областните държавни
дружества имат много важно значение за развитие на инфраструктурата в общината.
Именно поради това, проектите за развитие на инфраструктурата трябва да намерят
отражение в плановете на тези дружества, за да може общината да бъде подкрепена в
подобряване на бита и социалния живот на населението. Най-накрая следва да се
521

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

отбележат вертикалните връзки на общината с държавните ведомства: МФ, МРРБ, МОН,
МЗ, МЗХГ, МВР, АПИ и др. Интегралните взаимоотношения с тези ведомства са от
изключителна важност за разработване на бюджета за образование, здравеопазване,
сигурност, благоустрояване, развитие на пътната инфраструктура и др. Т.е. при
разработване на ПИРО 2021 – 2027 г. общината трябва да интегрира своите виждания за
проектите чрез разработване на бюджетите за дълъг период от време и за отражението на
тази бюджети върху икономиката и социалния живот на населението в общината.
4. Управление на обхвата. В повечето случаи общината няма достатъчно капацитет, найвече експертен, информационен и финансов, за да разработи проектите, а в
последствие да ги изпълни. Т.е. при разработването на проектите, общината трябва да
търси и да получава помощ както от съседните общини, външни консултанти, така и
най-вече от държавните органи за управление. При предлагане на проектите не винаги
могат да се опишат всички работи, които трябва да се изпълнят по определен проект.
От една страна, това се дължи на недостатъчно добре разработени нормативни актове
и стандарти. Например, изисквания за инвестиционни проекти от всякакъв тип не
включват проектиране на технологията на изпълнение на проектите. Нормативите
предполагат, че изпълнителят ще приложи най-добрата технология, но обикновено
това не става, тъй като той преследва други свои цели. Това, обаче, може да бъде в
ущърб на качествата и сроковете на изпълнение на проектите. Друга слабост е, че
повечето проекти на общините в ПИРО се предлагат в идейна фаза. Общината
обикновено няма средства за проектиране или ако има такива, то проектът се
разработва до технически, но не и до работен проект. Трети проблем по обхвата на
управлението на проектите по ПИРО е капацитетът на общината по обявяване на
обществени поръчки, избор на изпълнител, контрол за изпълнението на проекта и т.н.
Поради бюджетни ограничения, общините нямат достатъчно човешки капацитет
(основно от специалисти) за коректното и точно разработване на проектите, за
мониторинг и за контрол за тяхното изпълнение. От казаното дотук е явно, че при
разработване на проектите в ПИРО 2021 – 2027 г., трябва да се включват такива
проекти, за които общината има административен и друг капацитет да ги изпълни
самостоятелно. За проекти, които не е възможно да изпълни самостоятелно общината
трябва още на предпроектния етап да се търси помощ по вертикала от областни и
държавни структури, и външни консултанти, с които да заложи в ПИРО такива
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проекти, които могат да бъдат изпълнени и да доведат до подобряване на живота на
населението в общината.
5. Организация за изпълнение на всеки проект в ПИРО изисква тя да е проработена
предварително на фазата на разработване на проектите. Тук на първо място е
възможността за гъвкавост на ПИРО. Общинският съвет, заедно с кмета, трябва много
активно да участва в приемането, адаптирането и промяната на ПИРО за текущия
планов период. От друга страна, Общинският съвет трябва да оказва съдействие за
развитие на хоризонталните и вертикалните връзки на общината. В повечето случаи
всички въпроси по разработване, мониторинг и контрол за проектите от ПИРО се
възлагат на кмета на общината. Тази практика е необходимо да се преразгледа и да се
търсят възможности много повече специалисти от общинската администрация да
участват в тези процеси. Организацията на изпълнение на всеки проект е въпрос на
технология, която е необходимо предварително да се приеме и спазва, за да се
постигнат целите на проекта. Ето защо, в общината е препоръчително да се разработи
технология за организацията на изпълнението на проектите, в която да бъдат обучени
членовете на администрацията на общината. Това в значителна степен ще облекчи
работата и ще създаде по-голяма прозрачност при разработване и изпълнение на
проектите.
6. Управление на времето. За всеки проект от ПИРО общината определя времеви график,
който е зададен в индикативната таблица. Графикът се задава в години, по-рядко в
месеци, а точни дати на начало и край на изпълнение на проекта – почти никога. Тъй
като управлението на времето е пряко свързано с информацията, то е препоръчително
да се разработят графици в три етапа. Първи етап – подготвителен. На този етап трябва
да изчистят всички въпроси по реалното изпълнение на проекта, например, изясняване
на собствеността, подготовка на терени, приемане на проекта за безопасност на
движението около обекта, екологичното осигуряване на обекта и др. Подготвителният
етап има решаващо значение за спазване на графика за изпълнение на проекта, който
следва да се опира на технологията на неговото изпълнение. Вторият етап е свързан с
наличието на технология на изпълнение на проекта. Общината отлично може да
упражнява мониторинг и контрол за изпълнението на количествените и качествените
показатели за проекта само ако има такава технология. Тя ще бъде и гаранция за
спазване на времето за неговото изпълнение. Третият етап е заключителният и е
свързан с окончателните финансови разплащания, приемане на обекта за
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експлоатация, ликвидиране на временното строителство, рекултивация на терени,
почистване и т. н.
7. Управление на разходите. Обикновено инвестициите за проекти от ПИРО са твърдо
определени. При лошо проектиране, обикновено се оказва, че финансовите средства
не са достатъчни и проектът не постига целите си. За да се избегнат подобни слабости
е препоръчително проектите да са разработени до работен проект, КСС да отговорят
на действителността, да има разработена технология, организация и графици за
изпълнение на проекта. Решаването на тези въпроси, свързани с проекта, гарантират,
че определените инвестиции ще бъдат използвани целесъобразно, по определената
технология и в определеното време. По такъв начин се създават условия за облекчен
мониторинг и контрол на финансовите потоци и спазването на определените
инвестиции за даден проект.
8. Управление на проектния риск. За всеки проект от ПИРО съществуват риск. Ако
проектът е само в рамките на общината е сравнително лесно да бъдат определени
рисковете и да се извърши оценка на тяхното въздействие. Значително по-сложно е
определянето на рисковете при привличане на други общини, областни или държавни
институции при изпълнение на проектите. В този случай, обикновено общината може
да изчисли рисковете за своите действия, но практически нищо не може да направи по
определяне на рисковете за областни и държавни структури. Например, подмяна на
канализация в населено място на общината, която преминава по част от път от РПМ.
Как да се определи рискът от действията на ВиК дружеството от областния град по
проекта и времето за изпълнението на замяната на канализацията и плановете на АПИ
за преасфалтиране на пътя от РПМ? При определяне на риска е препоръчително още
на етапа на проектиране да се търсят определени гаранции от областните и държавните
дружества или ведомства за изпълнение на проекта. По такъв начин е възможно да се
намали равнището на риска за изпълнение на проекта. Особен вид риск е рискът за
бюджета на общината. Обикновено проектите се изпълняват с финансови средства на
общината, вкл. безлихвени кредити, но понякога плащанията от централния бюджет
закъсняват и естествено водят до висок риск за изпълнение на местните дейности на
общината. Съществен финансов риск има и когато се налагат финансови корекции.
9. Човешкият фактор е от изключително значение за разработването и реализацията на
ПИРО. Най-напред това се отнася до откриване на проблемите, които са найсъществени за икономиката, социалния живот и екологията на територията на
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общината. Откриването на проблемите изисква задълбочени познания от страна на
общинската администрация, нейната комуникационна стратегия, постоянните
контакти по хоризонтална и вертикална линия, участието на населението и
неправителствените организация, и най-вече прозрачност в действията на общината.
На първо място, това е информацията, която се събира, съхранява, обработва и
използва в общината. Информацията в малките общности най-често има субективен
характер и фиксирането на обективната действителност обикновено е затруднено
поради отсъствие на системност в събирането на информация за събитията в общината.
От друга страна, статистическата информация се събира в ТСБ на областите, друга
част се събира от ДФЗ, трета част от бюрата по труда, ЕСГРАОН и т.н. При толкова
много и разнородни места за събиране на информация е много трудно тя да се
обработва и анализира, за да се определят тенденциите на процесите в общината.
Колкото е да е голяма квалификацията на специалистите в общината, то почти винаги
те се срещат с ограничена, неточна, некоректна и много случаи субективна
информация. При това положение решенията за разработване на един или друг проект
е субективно, в много случаи решенията са волеви или са подчинено на други мотиви.
От това следва, че голяма част от проектите се записват в ПИРО, определят се
инвестиции и графици за тях, но в повечето случаи не се изпълняват. В други случаи
поради човешки слабости (лични, професионални или други) на представители на
общинската администрация добър проект се изпълнява, но резултатите са плачевни:
използвани са повече ресурси; качествата на изпълнение не отговарят на стандартите;
не са спазени времената за изпълнение и т. н. Изводите са, че човешкият фактор има
ключово значение за изпълнение на ПИРО. Към 2020 г. във всички ОПР на общините
има проекти за обучение на персонала на общините по различни въпроси на
управлението, в т. ч. и на проекти, но все още има какво да се желае. Именно поради
това е препоръчително персоналът на всяка община да преминава ежегодни
обучителни и опреснителни курсове, за да може да бъде винаги в готовност да
проектира, изпълнява, наблюдава, оценява и приема проекти в интерес на общината и
нейното население и бизнес.
Общият преглед на основните фактори на интегрално разработване на проекти, в
т. ч. и на ПИРО, позволява да се достигне до максимално използване на местните ресурси
чрез обединение на интересите на всички заинтересовани на територията на общината,
както и на съседни при интегрирани териториални инвестиции. Интеграцията в
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проектирането и изпълнението на проекти обикновено води до постигане на синергичен
ефект. Той е резултат, който е значително по-голям от простото (неинтегрално)
използване на ресурсите. Естествено постигането на синергичен ефект изисква най-вече
висока квалификация на персонала на общинската администрация и нейната способност
да работи в органично взаимодействие с бизнеса, населението, неправителствени
организации, съседни общини, държавни ведомства и т.н.
Разработването на ПИРО изисква разработването и на интегрирани инструменти
за изпълнението на проекта в течение на плановия период и се състои от няколко етапа.
Първият етап е събиране и разработване на идеи. Банката от проектни идеи на
общината следва да се попълва непрекъснато и към настъпване на предплановия период в
общината да има достатъчно много на брой идеи, в т. ч. и екзотични.
На втория етап се избират критерии за подбор на идеи, които имат проектен
потенциал. Критериите може да имат различен характер, напр., икономически,
финансови, социални, екологични и др. Обикновено определена идея се подлага на оценка
според един и най-добре на няколко критерия едновременно (многокритериален подход
на оценка). Избират се тези идеи, които отговорят едновременно на няколко от критериите
и удовлетворяват определени нужди на населението и бизнеса в общината. За прилагане
на критериите се подбира интегрален колектив от представители на общината, бизнеса,
населението и други представители на заинтересованите групи и на тези, които ще
получат удовлетворение на своите нужди от определена идея. Оценката на идеите
завършва с описание на избраните идеи и резултатите, които могат да се очакват от тях.
След това се прави сравнение на целите пред общината с избраните идеи. Чрез целите
може да продължи оптимизацията на броя на идеите за плановия период.
Третият етап е свързан с предпроектни проучвания. В тях е необходимо да се
извърши подробно (до колкото е възможно) предпроектиране на всяка от избраните идеи,
за да се определят необходимите инвестиции, времето за проектиране и изпълнение на
проекта, участниците в проекта, резултатите от проекта и степента на удовлетвореност на
заинтересованите от проекта. Особено внимание се отделя на степента на удовлетворяване
на определени нужди на общината (намаляване на безработицата, инвестиране в поливна
техника и т. н.). На този етап може да се извърши допълнителна оценка на проектните
идеи, тъй като на първо място се отделят проектите, които имат интегрален ефект на
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общината, а на по задни места остават проекти, които имат частен характер и не са
интегрални.
Четвъртият етап трябва да определи дали подбраните проекти се вписват в
плановия бюджет на общината за периода на действие на ПИРО. Бюджетирането на
идеите е свързано с избора на финансиране на проектите на общината. Съществуват
няколко потенциални възможности: изпълнение на проекта със собствени средства на
общината; получаване на субсидии от държавния бюджет; интегриране на собствени
средства със средства на държавни дружества, които изпълняват дейността си на
територията на общината (ВиК, РДГ, здравеопазване, образование и т. н.); създаване на
ПЧП с бизнеса; привличане на чуждестранни инвестиции; получаване на техническа
помощ от държавата; използване на средства от ЕФ; безлихвен кредит; кредит и др. Екип
от заинтересовани страни, трябва да извърши сравнение на инвестициите по проектите на
общината с вариантите за привличане на финансови средства от различни източници за
изпълнение на проектите. На този етап общината е препоръчително да определи риска от
използване на един или друг финансови ресурс, още повече, че за всеки един от тях има
достатъчно данни. Избира се списък от проекти, които могат да бъдат финансирани с
минимален риск за получаване на финансиране в плановия период.
Петият етап включва избраните проекти с финансиране да бъдат включени в
ПИРО. Тук администрацията на общината следва да бъде подкрепена от местната
общност, населението и от съседните общини, за да може определените по-горе проекти
да бъдат реализирани в проектния планов период. Най-важното в избраните проекти за
ОПР е да се определят дългосрочните проекти, т.е. тези, които ще оказват своето
положително влияние върху живота в общината и след приключване на плановия период.
Всеки едни от тези проекти ще намери място в индикативната и финансово-индикативната
таблици.
Изпълнението на ПИРО е свързано с различни политики, осъществявани от
общината. На първо място това е работата на общината с населението и със собствениците
на различните видове ресурси на нейната територия. Пример за това може да бъде
интегрирането на използване на земеделските земи с повишаване на образователното
равнище и квалификация на местното население по определени видове селскостопански
технологии. По такъв начин е възможно да се увеличи квалификационното равнище на
населението, то да се запази в съответните селища и да се повишат неговите доходи при
участието му в експлоатацията на земеделските площи. Други политики са свързани със
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създаване и поддържане на контакти и връзки със съседните общини. Тези отношения
трябва да бъда редовни и да подпомагат развитието на съседните общини с рационално
използване на техните ресурси и съвместни интегрирани териториални инвестиции.
Политиките в това отношения са проява на гъвкавост в трудовото движение на
населението, рационалното използване на технически средства и технологии и др.
Особено внимание следва да се отдели на политиките на привличане на
младежите в нови видове производства и нови технологии. Естествено това изисква много
и ефективни връзки на общинските служители с местните бизнесмени и фермери.
Обединението и интегрирането със съседни общини е от съществен интерес за
всяка община. От отчетите на общините не може да се проследи честотата и същността на
съвместните действия. Именно поради това, интегралното взаимодействие на общините
може да доведе до подобряване на икономиката и на живота на населението в съседни
общини. В ОПР 2014 – 2020 г. няма цел, приоритет или задача за осъществяване на връзки
със съседни общини. Предполага се, че такива цели няма в ОПР за периода 2014 – 2020 г.
и на съседните общини. За избягване на тези недостатъци е необходимо една от целите в
ПИРО за периода 2021 – 2027 г. да се наблегне на интегралното взаимодействие със
съседните общини. Тук могат да се предвидят различни задачи: срещи на общински
съвети; съвместни заседания на общински съвети; периодични срещи на кметове, на
кметски наместници, секретари, експерти и т.н. Срещи на бизнесмени, фермери,
Съвместни мероприятия по панаири, изложби местни инициативи и др.
Аналогични пропуски в интегралното разбиране на плановете има и в
технологично отношение. Общите технологии за съседните общини около Харманли са
основно селскостопанските и екологичните. Всяка община има различна степен на
развитие на фермерството и на отглеждане на животните, и на опазване на околната среда
и справяне с бедствия и аварии. Вероятно от групата общини ще има една, в която се
прилагат нови технологии, постигат се по-високи резултатите т.н. Това налага да се търсят
възможности за срещи на бизнесмени от различни видове бизнес в съседни общини.
Възможно е да се създадат технологични обединения (клъстъри). Между другото такава
цел има в ОПР на община Харманли за периода 2014-2020 г., но не е ясно какво се е
получило към настоящия момент. Въпросът изисква допълнителни изследвания и в ПИРО
за периода 2021- 2027 г. Препоръчително е въпросите за клъстърите да се обсъдят и да се
решават на междуобщинско равнище. Задължително е привличането на държавата чрез
ПЧП, ЧИ или инвестиране на средства от фондовете на ЕС.
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Практически действия в интегралното управление на действията на общината
в новия планов период. На първо място тук е необходимо в предплановия период община
Харманли да предприеме енергични действия в преговори със съседните общини, техните
представители в различните сектори на икономиката, изучаване на положителния опит и
т.н. Това ще позволи в ПИРО за периода 2021-2027 г. действително да залегне
интегралният подход в управлението на процесите в общината и да се планират
интегрирани териториални инвестиции.

VI. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА, АДАПТАЦИЯ
КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ
1. Глобални климатични промени
Климатичните промени и глобалното затопляне са едни от най-големите
предизвикателства пред човечеството днес. Бързият икономически растеж през
последните няколко десетилетия е съпроводен от увеличение на емисиите на парникови
газове.
Под изменението на климата в Националната стратегия се разбира „…промяна в
климата, дължаща се пряко или косвено на човешката дейност, която променя състава
на глобалната атмосфера и която е в допълнение към естествената променливост на
климата, наблюдавана в сравними периоди от време“. 50
IPCC периодично изготвя оценъчни доклади за изменението на климата, които са
в основата на разработването на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата.
В тези доклади се разработват различни сценарии за развитие на климата, които служат за
формулиране на различни хипотези и тестването им чрез математически компютърно
базирани климатични модели.
Според анализ (изготвен по проект ESPON CLIMATE - Climate Change and
Territorial Effects on Regions and Local Economies in Europe – 2009-2011 г.)
чувствителността в рамките на ЕС към климатичните промени (физическа, социална,
екологична, икономическа и културна), се отнася преди всичко към страните и регионите
от южната част на континента и крайбрежните части, които са в най-голяма степен са
50

Национална стратегия и План за действие за адаптиране към изменението на климата на Република
България, 2018 г. Приета с Решение № 621 на МС от 25.10.2019 г., с. xv.
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1294
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уязвими. Най-слабо ще бъдат засегнати централните части преди всичко в северна Европа.
За най-уязвим се смята района на Средиземноморието. 51
Най-често срещаните хидрометеорологични и природни бедствия са екстремни
валежи и температури, бури, наводнения, горски пожари, свлачища и суша. Уязвимостта
на населението и икономиката на България към въздействията на климатичните промени
се усилва от относително високата степен на бедност в най-засегнатите райони.
2. Очаквани климатични промени в България
България се намира в един от регионите (югоизточната част на ЕС, близо до
Средиземноморския регион), които са особено уязвими към изменението на климата
(предимно чрез повишаване на температурата и интензивни валежи) и от нарастващата
честота на свързаните с изменението на климата екстремни събития като суши и
наводнения. Рисковете, причинени от събития, свързани с изменението на климата, могат
да доведат до загуба на човешки живот или да причинят значителни щети, засягащи
икономическия растеж и просперитета, на местно, регионално, национално и
трансгранично равнище. Счита се, че изменението на климата ще доведе до увеличаване
честотата и величината на екстремните метеорологични явления, като се очаква през
следващите десетилетия в страната средната годишна температура на въздуха да се
увеличи и да се променят типовете валежи. Очаква се всички сектори на икономиката да
бъдат засегнати от прогнозираните промени. Рискът е по-голям за секторите на
обществото и бизнеса, които са по-малко подготвени и са по-уязвими.
Според данните на НСИ, през периода 2003 - 2008 г., от регистрираните природни
бедствия в България, най-голям е броят на наводненията, пожарите по природни причини,
гръмотевичните бури и снегонавявания, обледявания и измръзване, градушки и суша. По
данни на НСИ (2014 г.) най-големи щети средногодишно през периода 2010 - 2012 г. са
понесени от наводнения (88 813 хил. лв.), бури и градушки (73 776 хил. лв.),
снегонавявания и обледявания (95 113 хил. лв.) и суша (89 хил. лв.). Реално, щетите от
пожари също са значителни, но тъй като се отчитат общо за всички видове причини след

51

Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатичните
промени. Проект по приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ на ОП „Околна среда 2007-2013 г.“. Проф. А.
Попов, ръководител на авторски колектив. с. 19.
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/articles/attachments/obshta_chast5ea57b35e2e39fef724cd5e
98a2514dd.pdf

530

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

2010 г., не може да се проследи динамиката на предизвиканите пожари по природни
причини и щетите от тях 52.
На базата на докладите на IPCC и моделите за прогнозиране промените в
климата, се очаква затоплянето в края на века (2080-2100 г.) спрямо средните температури
за периода 1961-1990 г., ще са най-големи през зимата в Източна Европа (с до 5°C), и през
лятото в Южна Европа (с до 7°C). Компютърно симулираните климатични промени за
Европа с глобалния модел ECHAM5/MPI-OM, показват повишаване на средните годишни
температури в Югоизточна Европа с от 1°C до 2°C през 2030 г., с от 3°C до 4°C през 2060
г. и с от 5°C до 6°C през 2085 г., спрямо климатичния период 1961-1990 г. Южна Европа
(вкл. България) ще се отличава не само с по-горещо, но и с по-сухо лято, в сравнение с
базисния климатичен период (1961-1990 г.). За Югоизточна Европа за количеството на
валежите по проекта CLAVIER51 се установява тенденция към нарастване през зимата с
около 20% и намаляване през лятото с около 10%

Източник: НИМХ-БАН
Карти 26 и 27. А) Средногодишни температури в България 1961 – 1990 г. Б) Песимистичен климатичен
сценарий за средна годишна температура за 2080 г.

За територията на България се установява силно изразена тенденция към
нарастване на максималните температури на въздуха през лятото и увеличаване на броя
на

тропическите

нощи

(с

минимална

температура

над

20°C),

както

и

на

продължителността на сухите периоди (последователен брой дни без валеж). До 2050 г.,
средните годишни температури в страната вероятно ще се повишат с от 1.6°C - 1,8°C до
2.1°C - 2.2°C, а до 2100 г. увеличението може да е с от 3.3°C - 3.5°C до 4.2°C - 4.3°C.
Сезонното увеличение на температурата на въздуха в страната към 2025 г., ще е с 1.0°C
52

Пак там, с. 115.
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(зима), 1.1°C (пролет), 1.4°C (лято) и 1.2°C (есен). През преходните сезони (пролет и есен)
също се очаква повишение на средните минимални и средните максимални температури,
като през есента това повишение е по-голямо в сравнение с пролетта. 53

Източник: НИМХ, 2009 г.
Карта 28. Общини с риск от атмосферно засушаване

Очаква се да настъпят промени, както в средногодишните валежни количества,
така и в сезонните им количества, спрямо базисния климатичен период. Очаква се
средногодишните суми на валежите в региона на Балканите (вкл. България) през периода
2013-2100 г., в зависимост от концентрациите на парниковите газове (CO2 екв.), да
намаляват (с до 0.05 mm/ден) пропорционално на всеки 100 ppm CO2 (екв.) концентрации
на парникови газове. Очаква се увеличение на количествата на зимните валежи и
намаление на летните.
Очакват се промени в екстремните климатични явления: намаляване на годишния
брой на студените и ледените дни; намаляване на% на студените дни и нощи; трайно
повишаване на денонощните минимални и максимални стойности на температурите;
намаляване през годината на броя на дните с минимална температура; повишаване на
месечните максимални стойностите на средногодишната температура; увеличаване% на
горещите нощи; намаление на годишния брой с валежи (намаление от 5 до 25 дни); по
продължителни безвалежни периоди; намаление на последователните дни с валежи.
Промените в климата води до повишаване на уязвимостта от бедствия в резултат
на промените на климата. Под уязвимост към изменението на климата се разбира
„…степента, до която всяка система е възприемчива и не може да се справи с
негативните въздействия, които изменението на климата ѝ налага. Уязвимостта е

53

Пак там, с. 43-62.
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функция на естеството, величината и степента на изменение на климата, на които е
изложена системата и нейната чувствителност и адаптивен капацитет.“ 54
Данните за промените в опасността от хидроклиматични явления и свързаните с
тях природни бедствия, и възможните щети от наводнения и засушаване за територията
на България, показват тенденция към нарастване на тези събития, с определени различия
в отделните региони на страната. Уязвимостта на страната към риска от природни
бедствия, в т.ч. и тези свързани с климатичните промени, зависи от устойчивостта на
системите на тяхното въздействие и управлението на риска. Управлението на риска трябва
да е съобразено с размера на опасността, изложените на въздействието системи и от
адаптационния капацитет на всички нива на управление.
Природните бедствия застрашават живота на хората и нанасят големи
икономически щети на промишлената, селското стопанство, туризма, транспортната и
социалната инфраструктура в населените места, както и отделните компоненти на
околната среда. Неблагоприятният ефект от тях се изразява и в индиректните загуби от
епидемии, нарушени комуникации, енергоснабдяване, загуба на селскостопанска и
промишлена продукция и др. Щетите зависят главно от степента на опасност, от
чувствителността и от уязвимостта на системите по отношение на въздействието.
Във връзка с замърсяване на подпочвените и повърхностните водни тела и риска
от наводнения в резултат на промените в климата в страната и басейновите дирекции са
разработени:
•

План за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район (2016-2021)
и програми за изпълнението му;

•

План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (2016-2021).
Целта на тези планове е да се предвидят рисковете от замърсяване на

повърхностните и подпочвените води, и рисковете от наводнения и да се предприемат
мерки, както за тяхното опазване и пречистване, така и за адаптиране към климатичните
промени и намаляване на щетите при евентуални бедствия (наводнения).

54

Национална стратегия и План за действие за адаптиране към изменението на климата на Република
България, 2018 г. Приети с Решение № 621 на МС от 25.10.2019 г., с. xv.
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1294
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Таблица 241. Експонираност на стопанските системи в България на въздействието на
опасни хидро-климатични явления 55
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Източник: Анализ, ръководител на авторски колектив проф. А Попов

3. Уязвимост, чувствителност и адаптация към климатичните промени
Уязвимостта на страната по отношение на експонираността ѝ на въздействие на
хидро-климатичния риск е умерена при настоящите условия, но има реални предпоставки
рязко да нарасне след 2035 г.
АКП има за цел да повиши устойчивостта на природните и обществени системи
към настоящето и бъдещото въздействие на климатичните промени върху тях. Според
определението, дадено от IPCC, под адаптация се разбира „…настройване на природните
или обществени системи да отговорят на реалните или очаквани климатични влияния
или въздействия, като смекчават вредите и усвояват благоприятните възможности”
(IPCC, 2007). 56

Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатичните промени.
Проект по приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ на ОП „Околна среда 2007-2013 г.“. Проф. А Попов,
ръководител
на
авторски
колектив.
с.
161
162.
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/articles/attachments/obshta_chast5ea57b35e2e39fef724cd5e
98a2514dd.pdf
56
Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатичните промени.
Проект по приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ на ОП „Околна среда 2007-2013 г.“. Проф. А Попов,
ръководител
на
авторски
колектив.
с.
16.
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/articles/attachments/obshta_chast5ea57b35e2e39fef724cd5e
98a2514dd.pdf
55
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Таблица 242. Индикатори за чувствителността на стопанските сектори към
климатичните промени и екстремните събития, свързани с тях57
Сектор
Селско стопанство

Горско стопанство

Сектор „Води”

Водно стопанство

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Градска среда

Енергетика

Транспорт

57

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Индикатори
Продължителност на вегетационния период;
Агрофенология;
Засушаване;
Изискване към напояване;
Добив от културите;
Намаляване на качеството на продукцията;
Разпространение на селскостопански вредители, болести и плевели;
Условия за отглеждане на селскостопански животни.
Биологична продуктивност;
Биологично разнообразие;
Пожари;
Каламитети (вредители и патогени).
Количество на повърхностни води;
Количество на подземни води;
Качество на водите;
Засушаване;
Наводнения;
Повишаване на морското ниво.
Водоснабдяване за питейно-битови нужди (подпочвени и течащи
повърхностни води);
Водоснабдяване за питейно-битови нужди (водовземане от язовир);
Напояване в земеделието (подпочвени и течащи повърхностни води);
Напояване в земеделието (водовземане от язовир);
Рибовъдство, воден спорт, водопой на животни и др.;
Индустрия за производство и охлаждане (подпочвени и течащи повърхностни
води);
Индустрия за производство и охлаждане (водовземане от язовир);
Хидроенергетика /ВЕЦ с годишно (многогодишно) регулиран обем;
Охлаждане при АЕЦ „Козлодуй”;
Охлаждане при ТЕЦ с охладителен басейн;
Охлаждане при ТЕЦ на течащи води;
Воден транспорт, крайбрежни зони.
Територия с високо застрояване от комплексен тип;
Територия със средно високо застрояване;
Територия с ниско застрояване;
Индустриални зони;
Територия за озеленяване и рекреация;
Територия за обществено обслужване.
Топлоелектрически централи (ТЕЦ);
БИО ТЕЦ;
Атомни електрически централи (АЕЦ);
Водноелектрически Електроцентрали (ВЕЦ);
Вятърни електроцентрали (ВяЕЦ);
Фотоволтаични Електроцентрали (ФЕЦ);
Подстанции, въздушни електропроводи (системни и разпределителни);
Подземни електропроводи (кабелни).
Железопътен;
Воден, вътрешни басейни;
Воден - морски;
Въздушен;
Тръбопроводен.

Пак там, с. 162 – 164.
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Строителство и
инфраструктура

Екосистеми - типове

Здраве

Туризъм

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Жилищно строителство - ново строителство;
Жилищно строителство - ремонт и поддръжка;
Нежилищно строителство - ново строителство;
Нежилищно строителство - ремонт и поддръжка;
Гражданско строителство - ново строителство;
Гражданско строителство - ремонт и поддръжка.
Урбанизирани;
Земеделски;
Тревисти;
Горски;
Храсталачни;
Рядка растителност;
Вътрешни влажни зони;
Реки и езера;
Крайморски;
Морски.
Преки ефекти на много високите и много ниски температури;
Диария;
Недохранване;
Крайбрежни и вътрешни наводнения и свлачища;
Вектор преносими болести: малария;
Други вектор преносими болести.
Брой туристи и реализирани нощувки през лятото;
Брой туристи и реализирани нощувки през зимата;
Брой туристи и реализирани нощувки през преходните сезони;
Заетост на настанителната база;
Среден престой на посетителите;
Заетост на работната ръка в туризма;
Водоползване;
Разход на енергия;
Приходи от туризма.
Източник: Анализ, ръководител на авторски колектив проф. А Попов

Недостатъчният капацитет в секторите на българската икономика за адаптиране
към климатичните промени е още една предпоставка за повишената уязвимост на
страната. Чувствителни на очакваните промени в различна степен са всички стопански
сектори.
4. Риск и уязвимост на секторите в българската икономика от климатичните
промени
В сектор „Селско стопанство”, повишаването на концентрациите на въглеродния
диоксид в бъдеще, създава предпоставка за завишаване на добивите от основните
земеделски култури. Това увеличение в добивите обаче може да бъде възпрепятствано от
повишения риск от засушаване, както и от скъсяването на продължителността на
репродуктивния период, вследствие на повишение на температурите на въздуха. Потоплите зими могат да намалят добивите от костилковите овощни видове, които за своето
нормално развитие се нуждаят от определено количество „единици студ“. Намаляването
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на студените дни може да попречи на „закаляването“ (яровизацията) при зимните житни
растения. Затоплянето на климата като цяло има отрицателно въздействие върху
земеделието у нас, като отглеждането на някои земеделски култури при неполивни
условия е застрашено. От друга страна, повишаването на температурите ще позволи
отглеждането на ранните земеделски продукти на открито или в оранжерии, като
разходите за енергия в тях ще намалеят. Предвижда се изместване на датите на достигане
на зрялост за различните култури, съкращаване на вегетационния им период и промени в
добивите. Животновъдството, също се очаква да бъде засегнато неблагоприятно от поголям топлинен стрес и изменение на фуражните и пасищни ресурси. Повишаването на
температурата може да скъси репродуктивния цикъл на много вредители, което също ще
повиши риска за селскостопанските растения.
В сектор „Горско стопанство” са разграничени четири основни зони на
очакваните промени със следните характеристики:
•

Зона А: включва гори, силно уязвими по отношение улавянето на въглерод. През 2050
г. тази зона ще обхване и нископланинския подпояс на горите от горун, бук и ела в
Средна Стара планина, Източни Родопи и Пиринска подобласт;

•

Зона Б: включва гори с висока степен на уязвимост. До 2020 г. се очаква да обхване
териториите с надморска височина от 200-600 m (700 m). В зоната се включват
северната

половина

на

Дунавската

равнина,

Южна

Добруджа,

част

от

Горнотракийската низина и Черноморското крайбрежие, без Странджа планина. През
2050 г. тази зона ще достигне 600-800 m н.в. и ще включва територии от Дунавската
равнина, Добруджа, Предбалкана, Горнотракийската низина, голяма част от Средна
гора, Странджа и Софийското поле;
•

Зона В: включва гори със средна степен на уязвимост. Очаква се тя да обхване
неголеми територии в южната погранична област в среднопланинския подпояс на
горите от бук, ела и смърч. В тази зона се включват и високопланинските пасища;

•

Зона Г: включва гори с ниска степен на уязвимост. Тя е оптималната зона за улавяне и
акумулация на въглерод от горскодървесната растителност. Предполага се, че тази
зона ще се разположи в пояса на смърчовите гори в планинските райони на страната
над 1500 m н.в.
Най-уязвима на климатичните промени е Зона А, която се характеризира с траен

дефицит във влагоосигуряването и при съвременния климат липсва у нас. Счита се, че
горските площи, попадащи в нея, ще загубят горите си. В останалите 3 зони горите ще се
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запазят, но оптималната за тях Зона В ще намали площта си за сметка на увеличаване на
териториите от зона Б. При реалистичен сценарий до 2020 г. Зона А се очаква да обхване
част от Североизточна България (района на Добруджанското Черноморие). Прогнозите
при реалистичен сценарий до 2050 г. са за увеличаване на обхвата на Зона А, като в нея се
включат части от поречието на р. Дунав, части от Горнотракийската низина, от
Тунджанската хълмиста равнина и от Струмската долина, както и части от Черноморското
крайбрежие и от Добруджа.
В сектор „Води” интегрираното управление на водните ресурси и интегрираното
управление на риска от наводнения и суши са от първостепенно значение в процеса на
адаптиране. Регионалният подход в този процес ще е от основно значение поради
неравномерното разпределение на водните ресурси на страната, както по райони, така и
по сезони. Очаква се то да се задълбочи в бъдеще. Дори ако мерките за намаляване на
парниковите газове дадат оптимален резултат, поради инерцията на климатичната
система, глобалното затопляне ще продължи през следващите няколко десетилетия с
всички произтичащи от това промени за водите в страната: намаляване на
средногодишния отток; повишаване на риска от наводнения и суши; замърсяване на
подземните и повърхностните води; недостиг на питейна вода в различните части на
страната.
В сектор „Водно стопанство” се налага издигане на равнището на подготвеност
на сектора, хидроенергетика и охлаждане на ТЕЦ и АЕЦ по отношение на сегашните и
бъдещите въздействия на изменението на климата. За да се постигне адаптацията е
необходимо да се подобри информираност при вземането на решения за повишаване
устойчивостта на всеки от сегментите на разглеждания сектор в идните години.
Интегрираното управление на водните ресурси и на риска от наводнения и суши в сектора.
Водното стопанство, хидроенергетиката и охлаждането на ТЕЦ и АЕЦ трябва да е основна
цел и средство в процеса на адаптиране към климатичните промени. Хидроенергийните
водохранилища в България определено намаляват честотата и размера на щетите,
причинени от катастрофални наводнения по реките. С очакваните климатични промени
прогнозите за притока и оптималното управление на енергийните системи придобиват
решаващо значение за целия водостопански сектор. Инфраструктурните обекти и нови
проекти следва да са устойчиви срещу сегашните и бъдещите въздействия от изменението
на климата. За целта, техническите норми за проектиране и експлоатация трябва да се
осъвременят, с цел справяне с екстремните явления. Действията за адаптация на сектора
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са тясно свързани и следва да се прилагат във взаимодействие с политиките за управление
на риска от бедствия, да гарантират съвместни подходи и пълна съгласуваност между
националните стратегии за адаптация и националните планове за управление на риска от
бедствия.
В сектор „Екосистеми и биоразнообразие” чувствителността на екосистемите
към климатичните промени са оценени за периода 2016-2035 г. на базата на анализ на
очакваните климатични промени и експертна оценка на промяната в капацитета за
осигуряване на екосистемни услуги. За екосистемите с ниска степен на чувствителност се
установява, че няма да настъпят промени в капацитета за осигуряване на екосистемни
услуги. При екосистемите с умерена чувствителност, въздействието на климатичните
промени ще доведе до намаляване на капацитета с до 10%. При тези с висока степен на
чувствителност, въздействието на климатичните промени ще доведе до промяна на
капацитета с до 20%. Най-силно чувствителни към климатичните промени са вътрешните
влажни зони и храсталачните екосистеми. Те се отличават с висока степен на
чувствителност и по трите вида промени (температури, валежи, екстремуми). Тези
екосистеми са най-чувствителни на въздействие, а освен това са ограничени по площ,
което ги прави особено уязвими. С най-малка степен на чувствителност, и съответно найслабо уязвими, са урбанизираните екосистеми и териториите с рядка растителност и без
растителност. По отношение на видовете въздействия, екосистемите са най-чувствителни
към промените на екстремните явления, а най-малко – към промените във валежите.
Индексът на уязвимост на екосистемите като цяло по отношение на промените в
температурите и валежите за периода 2016-2035 г. отговаря на категорията „много
устойчиви“, а по отношение на екстремните явления уязвимостта им отговаря на
категорията „умерено устойчиви“.
В сектор „Здраве” ефектът от промените в температурите, валежите и
екстремумите за здравето на населението, може да се прояви по различен начин при
различните сценарии и с различната степен на вероятност за различните ефекти от
климатичните промени. Възможните негативни ефекти за здравето от повишаването на
температурите са:
•

Повишаване на смъртността от сърдечно съдови заболявания и инсулти в големите
градове през летните периоди, поради горещите вълни в градовете;

•

Повишаване на заболеваемостта от векторно предавани болести, поради удължаване
на вегетационния цикъл на векторите и по-специално на кърлежите;
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•

Повишаване на случаите на салмонелна инфекция, поради по-дългия вегетативен
период и по-благоприятните условия;

•

Увеличаване на кампилобактериозите, поради по-дългия вегетативен период и поблагоприятните условия. Допълнително рискът от заболяване от кампилобактериоза
се увеличава при комбиниране на повишени температури с повишена влажност;

•

Увеличаване и обостряне на респираторните заболявания, поради повишената
концентрация на въглероден диоксид (CO2), прах и малки частици във въздуха;

•

Увеличаване на броя на алергичните заболявания, поради по-ранен цъфтеж и
увеличена концентрация на полени, спори и други алергени във въздуха.
Възможните негативни ефекти за здравето от промените във валежите са:

•

Увеличаване на случаите с криптоспоридоза в Северозападна България поради почести и по-обилни валежи;

•

Увеличаване на случаите с кампилобактериозата в Северозападна България, поради
по-чести валежи в комбинация с повишени средногодишни температури;

•

Увеличаване на случаите с диарийни заболявания, поради по-обилните валежи и
повишена влажност в Северозападна България и Черноморието.
Здравните последици от очакваните промени в екстремните климатични явления

са:
•

Увеличаване на смъртността вследствие на екстремни климатични явления и пожари
(с 10%), свръх представена всред уязвимите групи;

•

Увеличаване на болестите, предавани по воден и хранителен път, поради нарушения в
инфраструктурата;

•

Увеличаване на случаите на пост-травматичен стрес.
В сектор „Туризъм” климатичните промени ще окажат значително въздействие,

особено върху двата най-масови видове туризъм – морски летен рекреативен и зимен ски
туризъм, които имат ярко изразена сезонна характеристика и са най-силно податливи на
промените в климатичните условия. В същото време, някои алтернативни целогодишни
видове

туризъм

(балнеоложки,

културно-познавателен,

религиозен,

маршрутен,

кулинарен, винен и пр.) няма да бъдат повлияни в голяма степен от тези климатични
промени или изменението им няма да бъде толкова силно изразено. При добри
маркетингови стратегии туризмът в страната може да увеличи своя принос за българския
БВП. В този смисъл, българската туристическа индустрия като цяло и отделните
стопански единици в нея, трябва да разработят стратегии за бъдещото си развитие, и
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адаптация към очакваните промени. Следва да се разработят нови интегрирани и
диверсифицирани туристически продукти, които да не са толкова подвластни на
климатичните и метеорологичните условия в страната, и отделните нейни дестинации. Да
се предложат на нови пазари и най-вече на българския. Намалението на приходите и
заетостта в резултат на климатичните промени по места, могат много успешно да бъдат
компенсирани от предлагането на по-висококачествени туристически продукти, от една
страна, и от привличането на по-платежоспособни, по-образовани и по-културни туристи,
от друга. Количеството при предлагането и търсенето, трябва да бъде заменено и/или
допълнено с качество.
В сектор „Енергетика” политиката на АИК има два основни аспекта –
ограничаване чрез намаляване на емисиите на парникови газове от различните видове
производства и адаптация към вече настъпилите или неизбежни изменения. България
попада в един от районите със засилени тенденции към затопляне, както и увеличаване на
честотата на екстремните метеорологични и климатични явления като засушавания и
случаи с проливни валежи, гръмотевични бури и градушки. Оценката на уязвимостта на
сектора към климатичните промени показа, че във времевия хоризонт 2016-2035г.,
секторът попада в категорията „много устойчив“.
В сектор „Транспорт” ефектът от климатичните промени се оценява по следния
начин:
•

В краткосрочен план не се очаква драстично влияние на климатичните промени върху
транспортната система на страната и нивото на нейната икономическа ефективност;

•

В средносрочен и дългосрочен аспект, климатичните промени ще се отразят найсъществено върху развитието и разходите на автомобилния и ЖП транспорта, които
са основните видове транспорт в страната;

•

Влиянието е свързано основно с повишаване на разходите за поддръжка на
инфраструктурата, вследствие очакваното повишение на „термичният стрес“ върху
пътната и ЖП инфраструктурата;

•

Налагат се сериозни адаптационни разходи за справяне с проблемите, генерирани от
„термичния стрес“ – ежегодно покачване на разходите за адаптация с от 0.4 до 0.6% на
година за пътното покритие до 2070 г. и с до 83% общо за ЖП транспорта;
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•

Вследствие смекчаване на условията през зимните месеци се очаква намаление на
разходите за поддръжка на пътната инфраструктура - за периода 2040-2070 г. с 2.4%
годишно намаление на разходите за зимна поддръжка;

•

Екстремните явления като цяло са от локално значение, като с оглед тенденциите,
очертани от климатичните сценарии, се очаква по-скоро да оказват съществено
влияние

върху

експлоатационните

разходи

и

в

по-малка

степен

върху

функционирането на системата.
В сектор „Строителство“ има специфични особености, които пряко се отразяват
на неговата чувствителност и уязвимост по отношение на климатичните промени. Тези
особености са следните:
•

Малките и средни предприятия са по-уязвими към всякакви влияния, особено такива,
свързани с атмосферните условия и други проблеми свързани със средата. С оглед
очакваните промени в температурите и валежните количества за България до 2035 г. и
след това, може да се каже, че с основно значение ще бъдат проблемите, причинени от
„горещи― екстремални явления“, чиято честота се очаква да расте. Това ще се отрази
неблагоприятно върху условията на труд за строителните работници, върху тяхното
здраве и ефективността на труда. От друга страна, по-меките зимни условия и
очакваните по-дълги безмразови периоди ще увеличат продължителността на периода
за активно строителство;

•

Климатичните промени, и най-вече по-високите средни температури и по-високата
честота на проява на екстремни явления, ще изискват внедряване на нови материали и
технологии, които да имат нови качествени характеристики, но те ще предизвикат
първично оскъпяване на продукцията на отрасъла, а оттам и възможни проблеми с
пласмента на готовите сгради;

•

Климатичните промени ще предизвикат проблеми, свързани с организацията на
производствения процес, който не е достатъчно гъвкав като технологичен процес и
логика на изпълнение. Тази особеност ще даде тласък на т.нар. бързи строителни
процеси, разчитащи на готови модулни решения, които съкращават производствените
срокове, а оттам и рисковете за излагане на климатични влияния;

•

В България преобладава остарелият и крайно неефективен от енергийна гледна точка
жилищен фонд, голяма част от който ще бъде практически извън експлоатационна
годност още към 2035 г. Това ще наложи като приоритетни строителните работи по
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санирането на жилищния фонд и ще доведе до по-голямо търсене на изолационни
материали.
В сектор „Градска среда“ се очертават преди всичко проблеми свързани с
повишаване на средните и екстремните температури, особено през летните периоди, както
и с повишената интензивност и продължителност на очакваните „горещи-екстремални
явления“ и наводнения. Поради спецификата на градската среда в България, нейните
технически и функционални параметри, може да се очаква, че тези промени ще се отразят
особено силно и най-вече в големите градове, със значителни панелни комплекси като
площ и сграден фонд, които в огромната си част не са енергийно санирани. Цената за
адаптирането на градската жилищна среда към очакваните климатични промени, ще се
повиши най-вече на база необходимостта от енергийното саниране на сградният фонд,
както и поради необходимостта от допълнително озеленяване и поливане на зелените
площи, както и предприемане на мерки на минимализирани ефектите и щетите от
потенциални наводнения:
•

Значително отражение се очаква да имат промените и върху градската улична мрежа,
което ще се изразява най-вече в допълнителни разходи за технологично
усъвършенстване на асфалтовото покритие и редовно почистване на шахтите. Седем
дневният термичен индекс на горният слой на пътната мрежа в България се очертава
да се повиши значително по всички климатични сценарии, което ще изисква
допълнителни разходи за поддръжка. От друга страна, поради очакваните по „меки зимни периоди“, ще се спестяват годишно значителни средства, което до известна
степен

ще

компенсира

разходите

за

технологично

усъвършенстване

на

инфраструктурата, но през лятото те ще нараснат поради по-широкото използване на
климатици. Повишеният риск от наводнения също ще изисква допълнителни
инвестиции за адаптиране на градската среда към по-устойчиви градоустройствени
решения, защитни съоръжения, системи за ранно предупреждение и др.;
•

През лятото в големите градове силно може да се влоши качеството на жизнената
среда. При горещи вълни и екстремно високи температури здравето на много хора ще
бъде изложено на риск, като особено застрашени ще са по-уязвимите групи от
населението (под 7 и над 75-годишна възраст). При тези условия се очаква и влошаване
на качеството на въздуха поради повишени концентрации на прах и вредни газове. Във
връзка с това, всички форми на озеленяване, изграждането на повече водни площи и
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места за отдих в градската среда, и редовно миене на улиците, ще имат водеща роля в
процеса на адаптиране към климатичните промени.
Анализът показват, че климатичните промени засягат всички сектори, като се
посочват възможните опасни последствия и нови възможности и благоприятни ефекти.
Налага се изводът, че е необходимо да се премине към адаптиране на секторите към
възможните промени в климата, и особено към управление на риска в по уязвимите
сектори – води и водно стопанство, селско и горско стопанство, екосистеми и
биоразнообразие, здраве, туризъм и др., за да се посрещнат предизвикателствата, пред
които страната ще бъде изправена в десетилетията до края на века 58.
Тенденциите по отношение на изграждането на необходимия адаптационен
капацитет са положителни и близки до тези в други европейски страни към момента, но
той се определя като недостатъчен на секторно ниво и ще са необходими целенасочени
усилия за неговото своевременно изграждане в близко бъдеще. Достъпа до информация,
образованието и подготовката на кадри, както и на науката и технологиите, са решаващи
за постигането на тази цел.
Методиката за оценка на уязвимостта на секторите от българската икономика в
бъдеще се нуждае от допълване със специализирани модули за оценка в различните
стопански сфери, които да са съобразени с тяхната специфика. Необходимо е прецизиране
на индикаторите за оценка, както и на скалите за измерването им. Необходимо е също да
се разработи методика за оценка на уязвимостта на страната към риска от климатичните
промени, която да отразява спецификата на регионите (природна, икономическа,
демографска, социална, културна и др.), експонирани на въздействието им.
В Националната стратегията за адаптация към промените на климата са заложени
следните общи стратегически цели 59:
•

Приобщаване и интегриране на адаптирането към изменението на климата - укрепване
на политиката и правната рамка за адаптиране, и включването им в съществуващите
национални и секторни планове и програми;

Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатичните промени.
Проект по приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ на ОП „Околна среда 2007-2013 г.“. Проф. А Попов,
ръководител
на
авторски
колектив.
с.
236
244.
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/articles/attachments/Specialna_chat929dbdd9d9a2e4690311
a63dd80adda6.pdf
59
Национална стратегия и План за действие за адаптиране към изменението на климата на Република
България, 2018 г. Приети с Решение № 621 на МС от 25.10.2019 г., с. 83.
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1294
58
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•

Изграждане на институционален капацитет за адаптиране към изменението на климата
- изграждане на експертни познания, обучение, база от знания, мониторинг и
изследвания;

•

Повишаване на осведомеността относно адаптирането към изменението на климата повишаване на образованието и осведомеността на обществеността, относно
необходимостта от действия за адаптиране в България, за да се изградят обществено
приемливи политики и участие в действията, свързани с адаптацията;

•

Изграждане на устойчивост към изменението на климата - подобрено управление на
инфраструктурата и активите, и защита на природния капитал – обхваща
инфраструктурата на водните системи, за доставка на енергия, опазването и
подобряването на екосистемните услуги, включително тези, предоставяни от горските
ресурси.
В Плаза действие към Националната стратегия са предвидени стратегически и

оперативни цели по сектори 60:
•

Сектор „Селско стопанство“:
 СЦ Устойчиво управление на селскостопанските практики за адаптиране към
изменението на климата:
 ОЦ Адаптиране на селскостопанската производителност (култури);
 ОЦ Адаптиране на производителността в животновъдството;
 ОЦ Адаптиране управлението на природните ресурси (почви, вода, рибарство
и аквакултури).
 СЦ Насърчаване на капацитета за адаптиране и осведоменост в селскостопанския
сектор:
 ОЦ Изграждане на адаптивен капацитет;
 ОЦ Подобряване на осведомеността.
 СЦ Насърчаване на научните изследвания и иновациите за адаптиране към
изменението на климата:
 ОЦ Укрепване на научните изследвания, технологичното развитие и
иновациите.

60

Национална стратегия и План за действие за адаптиране към изменението на климата на Република
България, 2018 г. Приети с Решение № 621 на МС от 25.10.2019 г., с. 115-119.
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1294
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 СЦ Укрепване на политиката и правната рамка за адаптиране в селскостопанския
сектор:
 ОЦ Подобряване на правната рамка;
 ОЦ Укрепване на управлението на риска и разработването на други политики.
•

Сектор „Биологично разнообразие и екосистеми“:
 СЦ Подобряване управлението на екосистемите:
 ОЦ Привеждане в съответствие стратегическото планиране и прилагащото
законодателство;
 ОЦ Адаптиране на секторното законодателство към законодателството в
областта на климата;
 ОЦ Свързване на статистиката за емисиите с новите екосистемни сметки за
околна среда.
 СЦ

Подобряване

управлението

на

знанията

и

комуникацията

между

заинтересованите страни за адаптация:
 ОЦ Насърчаване на отварянето и повторното използване на данни;
 ОЦ Подобряване на комуникацията и разбирането на екосистемните процеси,
и изменението на климата като натиск;
 ОЦ Възстановяване, обогатяване и използване на местните познания за
биоразнообразието;
 ОЦ Максимално използване на доброволческа информация;
 ОЦ Обучение за екосистемно мислене.
 СЦ Създаване на пространство за БРиЕС:
 ОЦ Възвръщане на пространство от сивата инфраструктура; създаване на
убежища за биоразнообразие, намаляване на фрагментацията.
 СЦ Подобряване устойчивостта към изменението на климата, чрез намаляване на
други видове натиск, които не са свързани с изменението на климата:
 ОЦ Намаляване на замърсяването, смущенията и свръхексплоатацията.
 СЦ Устойчиво използване на регулиращите и културните екосистемни услуги за
адаптация:
 ОЦ Устойчиво използване на съществуващите екосистемни услуги.
•

Оперативни цели сектор „Енергетика“:
 СЦ Изграждане на институционален капацитет, познаване и използване на данните
за адаптиране:
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 ОЦ Изграждане на институционален капацитет и мрежи за знания;
 ОЦ Интерпретиране на данните от мониторинг, прогнози и за времето за
енергийния сектор.
 СЦ Интегриране на съображенията за изменението на климата в политиките,
плановете и финансовите механизми в енергийния сектор:
 ОЦ Интегриране на съображенията за изменението на климата в политиките и
плановете за сектора;
 ОЦ Разработване на финансови механизми за постигане на устойчивост.
 СЦ Включване на устойчивостта към климата в проектирането и инженеринга:
 ОЦ Включване устойчивостта срещу климата в електроцентралите и мините;
 ОЦ Включване устойчивостта срещу климата в инфраструктурата на ПиР.
 СЦ Укрепване устойчивостта на енергийните доставки:
 ОЦ Разнообразяване на доставките, за да се увеличи цялостната гъвкавост на
енергийната система;
 ОЦ Подобряване на енергийната ефективност в сградите и промишлените
системи.
•

Сектор „Гори“:
 СЦ Подобряване на базата от знания и осведоменост за адаптиране към
изменението на климата:
 ОЦ Изграждане на капацитет за научни изследвания, образование и
разпространение на резултати;
 ОЦ Извършване на научни изследвания в подкрепа на адаптирането.
 СЦ Подобряване и защита на горските ресурси:
 ОЦ Устойчиво управление на процесите на възобновяване и увеличаване на
площта и дървесния запас на горските територии;
 ОЦ

Поддържане

на

биоразнообразието,

генетичното

разнообразие

и

устойчивостта на горите;
 ОЦ Подобряване на управлението на горските ресурси.
 СЦ Подобряване на потенциала за устойчиво използване на горските ресурси:
 ОЦ Подобряване на потенциала за дълготрайно използване на продукти от
дървесина с по-висока стойност;
 ОЦ Подобряване на потенциала за устойчиво и по-екологосъобразно
използване на дървесна биомаса за производство на енергия.
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•

Сектор „Човешко здраве“:
 Подобряване на управлението за адаптиране:
 ОЦ Укрепване на политическата, правната и институционалната рамки;
 ОЦ

Изграждане

на

административен,

инфраструктурен,

финансов,

комуникационен и технически капацитет;
 ОЦ Изграждане на професионален капацитет.
 СЦ Създаване на база от знания и осведоменост за адаптацията:
 ОЦ Развиване на общественото образование и осведоменост относно
адаптирането;
 ОЦ Разработване на мониторинг, събиране на данни и ранно предупреждение;
 ОЦ Разработване на база за научни изследвания и знания.
 СЦ Адаптиране на външната среда за намаляване на въздействието на изменението
на климата върху здравето:
 ОЦ Адаптиране на изградената и естествена среда за намаляване на
въздействието на изменението на климата върху здравето;
 ОЦ Развитие на социално-икономическия капацитет.
•

Сектор „Туризъм“:
 СЦ Включване на адаптирането към изменението на климата в разработването на
политиките и правната рамка за туристическия сектор:
 ОЦ Разработване на секторна политика за изменението на климата;
 ОЦ Създаване на всеобхватна правна рамка, управление на риска и стимули.
 СЦ Подобряване осведомеността и базата от знания за адаптиране към
изменението на климата в туристическия сектор:
 ОЦ Мерки за повишаване на осведомеността относно изменението на климата
и въздействието му върху сектора;
 ОЦ Укрепване на базата от знания в отрасъла.
 СЦ Изграждане на капацитет за адаптиране в туристическия сектор:
 ОЦ Регионална и подсекторна оценка на адаптивния капацитет;
 ОЦ Изграждане на капацитет.
 Разработване на конкретни действия за адаптиране на туристическия сектор:
 ОЦ Адаптиране на съществуващите туристически сектори;
 ОЦ Разработване на иновации в областта на туризма и управлението.

•

Сектор „Транспорт“:
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 Изграждане на институционален капацитет и база от знания в транспортния сектор:
 ОЦ Изграждане на институционален капацитет;
 ОЦ Създаване на база от знания.
 СЦ Включване на съображенията за адаптиране към изменението на климата в
ключовите процеси на планиране и вземане на решения:
 ОЦ Преглед и усъвършенстване на процедурите за подготовка на проекти;
 ОЦ Преглед и усъвършенстване на експлоатацията и поддръжката;
 ОЦ Преглед и актуализиране на нормите за проектиране.
•

Сектор „Градска среда“:
 СЦ Подобряване на политическата и правната рамки за включване на адаптацията
към изменението на климата;
 ОЦ Включване на АИК в регионалното и градското развитие;
 ОЦ Преразглеждане и допълване на всички видове законодателни документи с
оглед включване на въпросите за АИК, след оценка на въздействието на
нормативните актове;
 ОЦ Технологии/строителство - прилагане на нови еврокодове и технически
норми в планирането, проектирането, строителните технологии и строителните
материали.
 СЦ Изграждане на капацитет за адаптиране:
 ОЦ Разработване на устойчиви институции, способни да осигуряват политика
на АИК на всички административни равнища;
 ОЦ Разработване и преориентиране на институционалния, административния и
експертния капацитет.
 СЦ Разработване на финансови, социални и политики за управление на риска и за
адаптиране към изменението на климата:
 ОЦ Промяна на финансовите, социалните и застрахователните политики.
 СЦ

Подобряване

на

управлението

на

знанията,

научните

изследвания,

образованието и комуникацията между заинтересованите страни за адаптиране:
 ОЦ Информация - осигуряване на институционално регулиран обмен на
информация и данни съгласно задълженията по Директивата INSPIRE;
 ОЦ Научни изследвания - осигуряване на обща дългосрочна визия и цели за
изследвания за АИК в градската среда чрез допълнение на Националната
стратегия за научни изследвания;
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 ОЦ Образование - "Обучение на обучаващите" по АИК;
 ОЦ Партньорство - работа в партньорство и обмен на знания.
•

Сектор „Води“:
 СЦ Подобряване на управлението за адаптация:
 ОЦ Адаптиране на правната рамка, за да стане ефективна за справяне с
последиците от изменението на климата.
 СЦ Укрепване на базата от знания и осведоменост за адаптацията:
 ОЦ Максималното използване на научноизследователските и образователните
институции;
 ОЦ Подобряване на информираността, образованието и обучението;
 ОЦ Подобряване на мониторинга и гъвкавостта.
 СЦ Подобряване на управлението за адаптация на инфраструктурата на водната
система:
 ОЦ Адаптиране на проектирането и строителството;
 ОЦ Адаптиране на експлоатацията.
Необходимо е в община Харманли да започне системно изграждане и внедряване

на системи за ранно предупреждения за опасност от различни бедствия на основата на
ГИС и преди всичко засушавания, наводнения и пожари. Успоредно с това, в общината
трябва да се подготвят кадри, които да осъществяват мониторинг, да подпомагат
дейността по АИК и провеждане кампании за повишаване на информираността на
населението. Също така, общината трябва постепенно да започне да изпълнява своите
задължения, произтичащи от Националната стратегия и Плана за действие.

VІІ. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ
И ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО
Наблюдението на ПИРО се извършва с цел постигане на ефективност и
ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното
осигуряване на регионалното и местното развитие.
Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за местно
развитие. То се осъществява, съгласно определени физически и финансови индикатори,
организация и методи на изпълнение, прилагани от органите за управление, и мерки за
осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на документите
за стратегическо планиране на местното развитие.
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За целите на наблюдението и оценката е необходимо да се създаде система за
наблюдение на ПИРО. Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО
цели осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за
интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за
реализация на планираните дейности и проекти. Системата за наблюдение и оценката на
изпълнението на ПИРО се състои от няколко елемента:
•

Източници, начини и периодичност за събиране, обработка и анализиране на
информация;

•

Индикатори за наблюдение;

•

Орган за наблюдение на изпълнение на ПИРО, организация и методи на работа;

•

Система на докладване - Годишни доклади, Междинен доклад и Последващ доклад;

•

Осигуряване на информация и публичност.

1. Източници, начини и периодичност за събиране, обработка и анализиране на
информация
За набиране на изходните стойности на разработената система от индикатори са
използвани различни източници на надеждна информация:
•

НСИ – данни от текущата статистика и последното Национално преброяване (2011 г.);

•

Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти
на ЕС в България (ИСУН);

•

Информация предоставена от различни институции - Агенция по заетостта, ОбСЗ,
областни структури на МЗХГ и ДФЗ, РИОСВ, БАБХ, Басейнова дирекция, ВиК,
Енергоразпределение, БДЖ, Телекомуникационни оператори, НИНКЦ, НАИМ при
БАН и др.;

•

Стратегически документи на община Харманли;

•

Годишни доклади за наблюдение изпълнението на ОПР на община Харманли за
периода 2014 – 2020 г. и Междинна оценка на ОПР на община Харманли за периода
2014 – 2020 г.;

•

Годишни доклади на различни отдели и общински предприятия в общината.
Събирането на информация за индикаторите и база данни за оценка на

изпълнението на ПИРО, и изготвяне на междинен и годишни доклади за наблюдението на
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изпълнението на ПИРО, се извършва на шест месеца, по ред определен от кмета на
общината.
2. Индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО
Индикаторите за наблюдение на ПИРО трябва да отчитат степента на постигане
на целите и приоритетите за развитие, въз основа на данните за физическото и
финансовото им изпълнение. Индикаторите за наблюдение, отчитат конкретните
продукти, резултатите и въздействието от изпълнението на целите и приоритетите за
развитие.
Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО Харманли за
периода 2021-2027 г. са посочени в матрица на индикаторите (вж. Приложение № 3).
Всеки индикатор е посочени с мерните единици, в които ще се измерва, източниците на
информация, периодичността на събирането на информация, базовата стойност за
отчитане изменението на всеки от индикаторите, както и целевата стойност, която се
очаква да бъде достигната до края на периода на действие на плана. При наличие на
достатъчно информация и данни на периодична база могат да се определят и междинни
стойности на индикаторите по ключови приоритети.
При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и
оценка на изпълнението на ПИРО, следва да се имат предвид общите индикатори в
областта на регионалната политика за постигане на растеж и заетост, чрез структурната
помощ на ЕС през периода 2021-2027 г.
Системата от индикатори (показатели) за наблюдение на изпълнението на плана,
е разработена въз основа на събраната обективна информация и данни, и трябва да отчита
напредъка, и степента на постигане на целите, и приоритетите за развитие на общината по
физически, и финансови характеристики.
Индикаторите за наблюдение следва да обхващат физическите характеристики
(параметри) по отношение реализацията на поставените цели и приоритети за развитие,
като стойностите им могат да бъдат абсолютни или относителни. За целите на плана е
подходящо да се използват два вида индикатори: за продукт и за резултат:
•

Индикаторите за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението
на определените приоритети и/или мерки за развитие на общината. По някои от
приоритетите те могат да се отнасят за предвидени или изпълнявани конкретни
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проекти с важно значение за развитието на територията на общината. Дефинираните
индикатори следва да са количествено измерими и да осигуряват обективност по
отношение на оценките, и изводите за конкретните постижения при реализацията на
приоритетите, и постигнатото пряко въздействие в съответната област;
•

Индикаторите за резултат отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат
значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия, и политика
за устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период. Степента на
въздействие, следва да се отчита с количествено и/или качествено измерими
индикатори, а в някои случаи – с качествени оценки, относно достигнатата степен в
социалното, икономическото и инфраструктурното развитие на общината и приноса
на това развитие за общото развитие на региона.
Типа индикатор, който ще се прилага към съответен приоритет или цел, зависи

от конкретиката на формулираните цели, приоритети и мерки в ПИРО като се отчита, че
индикаторите за продукт измерват напредъка по отношение на приоритетите и мерките, а
индикаторите за резултат – по отношение на целите. Възможно е за даден приоритет да се
формулира, както индикатор за продукт, така и индикатор за резултат. Индикаторите за
резултат се формулират само по отношение на целите. Индикаторите за продукт могат да
измерват и постигането на мерките, но не е задължително да се формулират за всяка
отделна мярка, дейност или проект – включването на индикатори по отношение на
мерките зависи от конкретната ситуация.
За приоритетите и мерките, свързани с определените в плана приоритетни зони
за въздействие, се определят отделни самостоятелни индикатори, чрез които да се оцени
приносът на интервенциите, както към развитието на конкретната територия в рамките на
зоната, така и към развитието на цялата община.
В цялостният процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за
партньорство участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и
кметските наместници, общинската администрация, социалните и икономическите
партньори, неправителствените организации, представителите на гражданското общество
в общината.
Системата от индикатори на ПИРО Харманли за периода 2021 – 2027 г.
(Приложение № 3) е неизменна част от цялостната система за наблюдение, оценка и
актуализация на ПИРО. Тя е основен обективен инструмент за проследяване
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изпълнението на ПИРО. Избора на подходящи индикатори се базира на специфичните
характеристики на стратегическата част на ПИРО и съвременните методи за наблюдение
на стратегическото планиране.
Критерии за избор на индикатори:
•

Да имат количествена характеристика;

•

Налични източници на информация;

•

В най-пълна степен да измерват заложените цели и мерки в плана;

•

За всеки от приоритетите в ПИРО са избрани няколко водещи индикатора за
въздействие, а за по-адекватното измерване на прогреса по приоритетните области,
към всяка мярка е определен поне един основен индикатор, който най-пълно
съответства на нея.
Адекватното измерване на прогреса при изпълнение на ПИРО зависи от

точността на началните (базови) стойности на отделните индикатори, които са определени
в съответствие с официални източници на информация. Определени индикатори не
притежават начална стойност, което се дължи или на разминаване в данните от различните
източници на информация, или поради все още липсващата система за събиране на
данните. Въпреки това е целесъобразно за нуждите, както на настоящия план, така и за
бъдещето обективно измерване на различни области в развитието на общината, да се
разработи и поддържа информационна база за тях. Подобна база данни следва да се
поддържа от общинската администрация и нейните специализирани звена. Необходимо е
активно

взаимодействие

експлоатационните

между

ведомства,

общинските

териториалните

звена

и

представителите

подразделения

на

на

националните

дирекции, неправителственият и частният сектор. Поддръжката на общинската база данни
следва да бъде неразделна част от дейностите по организирането и представянето на
годишните доклади за изпълнение на ПИРО, заложени в системата за наблюдение и
оценка на плана.
Системата от индикатори е структурирана в два основни направления –
индикатори за въздействие и индикатори за резултат, според изискванията на
Методическите указания на МРРБ. Съвместно, двата типа индикатори позволяват да се
определи степента на постигане на целите и приоритетите заложени в ПИРО Харманли.
Стратегическите цели представят желаното и възможно бъдещо състояние, докато
приоритетните области представляват областите на действие и въздействие.
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Системата от индикатори измерва социални, икономически, природни,
екологични, физически и финансови характеристики на община Харманли. Наред с тях са
определени индикатори свързани с управлението, маркетинга и сътрудничеството в
местното развитие.
Подборът на индикаторите, спрямо спецификата на стратегическите цели и
приоритети, в съчетание с техния оптимизиран брой, позволяват успешното прилагане на
системата от индикатори по време на изпълнението на плана и особено при подготовката
на планираните оценки. съдържанието на целите.

3. Наблюдение на изпълнение на ПИРО, организация и методите на работа
Предмет на наблюдението и оценката на изпълнение на целите и приоритетите на
ПИРО е изпълнението на мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на
плана и на база на определените индикатори за наблюдение и оценка. Особено внимание
трябва да се отдели на организацията и методите за изпълнението на плана и на
програмата, прилагани от съответните органи и звена.
Орган за наблюдение на изпълнението на ПИРО е Общинският съвет. В процеса
на наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие, Общинският съвет
осигурява участието на заинтересуваните органи, организации, физически и юридически
лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при
изпълнението на ПИРО.
Организацията на наблюдение на изпълнението на ПИРО е свързана с:
•

осигуряване на информация, данни и прилагане на система от индикатори за
наблюдение, по отношение на реализацията на целите и приоритетите на местно
развитие;

•

координация на дейностите по наблюдението между централните и местните органи
на изпълнителната власт, експлоатационни дружества и други заинтересувани органи,
организации и юридически лица на основата на принципа за партньорство;

•

осигуряване на съответствие на действията по наблюдението с условията и правилата
в областта на защитата на конкуренцията, държавните помощи, обществените
поръчки, опазването на околната среда и насърчаването на равните възможности, и
социалното включване;
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•

осигуряване на комуникация и взаимодействие с административните структури,
участващи в процеса на изпълнение на регионалните планове за развитие и на
общинските планове за развитие;

•

разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване ефективността на
процеса на наблюдение в случай на установяване на проблеми и пропуски;

•

определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност,
относно постигнатите резултати от наблюдението, с цел да се гарантира прозрачност
при изпълнението на документите за стратегическо планиране на местното развитие;

•

изготвянето на доклади.
Организацията и методите на работа се определят от кмета на организацията и е

свързана със системата на докладване в съответствие с ЗРР и ППЗРР.

4. Система на докладване - Годишни доклади, Междинен доклад и Последващ доклад
Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на ПИРО. За
резултатите от наблюдението на изпълнението на ПИРО се разработват доклади
(Годишни, Междинен и Последваща оценка) по определен от кмета на общината ред и се
одобряват от общинския съвет по предложение на кмета на общината.
4.1. Годишни доклади за наблюдение изпълнението на ПИРО
Годишните доклади за наблюдение изпълнението на ПИРО се изготвят по ред
определен от кмета и се внасят от кмета на общината за обсъждане и одобряване от
Общинския съвет до 31 март на всяка следваща година. Годишният доклад за
наблюдението на изпълнението на ПИРО е официален публичен документ и се оповестява
на страницата на общината в интернет и Порталът на обществени консултации на МС.
Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на ПИРО осигуряват информация
за изготвяне на Междинната и Последващата оценка. Копие от годишните доклади за
наблюдението на изпълнението на ПИРО се изпраща на председателя на Областния съвет
за развитие, в 7-дневен срок от решението за тяхното одобряване.
Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на ПИРО съдържа
информация за:
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•

общите условия за изпълнение на ПИРО и в частност промените в социалноикономическите условия в общината;

•

постигнатият напредък по изпълнението на целите и приоритетите на ПИРО въз
основа на индикаторите за наблюдение;

•

действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и
ефикасност при изпълнението на ПИРО, в т. ч.:
-

предприетите мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране,
обработване и анализ на данни;

-

преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на ПИРО през
съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;

-

мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение
на ПИРО;

-

мерките за постигане на необходимото съответствие на ПИРО със секторните
политики, планове и програми на територията на общината, включително мерките
за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите
промени;

•

-

мерките за прилагане принципа на партньорство;

-

резултатите от извършени оценки към края на съответната година.

изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на
общинските планове за развитие и на областната стратегия за развитие;

•

заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.
По преценка на кмета, докладите на общината за изпълнение и оценка на

изпълнението на ПИРО, може да се подготвят от специалисти в общинската
администрацията и/или от привлечени външни експерти и консултантски фирми, в
съответствие с българското законодателство. Експертите, участващи в извършването на
оценки на документите за стратегическо планиране на местното развитие, трябва да
отговарят на следните изисквания за квалификация:
•

да имат придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

•

да са осъществявали ръководна, експертна, преподавателска или научна дейност в
продължение най-малко на 5 години през последните 10 години в областта на
устойчивото интегрирано регионално и местно развитие, в т.ч. изработване на
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социално-икономически и екологични анализи, проучвания, стратегии, планове,
програми, доклади и оценки в публичния сектор;
•

да притежават опит в подготовката, осигуряването на информация и публичност и
оценката на дейности, свързани с провеждането на регионалната политика и
прилагането на структурните инструменти на ЕС.

4.2. Междинна оценка на изпълнение на ПИРО
В средата на период на действие на ПИРО следва да се направи междинната
оценка на изпълнение на заложените в него цели и приоритети. Междинната оценка
включва:
•

Оценка на първоначалните резултати от изпълнението;

•

Оценка на степента на постигане на съответните цели;

•

Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;

•

Изводи и препоръки за изпълнението на ПИРО.
Междинната оценка на изпълнението на ПИРО се разработва по реда определен

от кмета на общината и се внася за одобрение от Общинския съвет. След приемането на
междинната оценка, същата се внася в Областния съвет на развитие.
4.3. Последваща оценка на изпълнение на ПИРО
Съгласно изискванията на ЗРР и ППЗРР, за изпълнението на всеки ОПР/ПИРО
последващата оценка на въздействието се прави не по-късно от една година след
изтичането на периода на действие на ПИРО. Последващата оценка включва:
•

Оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите на ПИРО;

•

Оценка на общото въздействие на ПИРО;

•

Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;

•

Изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно
развитие.
Последващата оценка на изпълнението на ПИРО се разработва по реда определен

от кмета на общината и се внася за одобрение от Общинския съвет. След приемането на
междинната оценка, същата се внася в Областния съвет за развитие.
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Резултатите от наблюдението на общинските планове за развитие и на
регионалните планове за развитие се отчитат при изпълнението на съответните областни
стратегии за развитие и на Националната стратегия за регионално за развитие.

5. Осигуряване на информация и публичност
Осигуряването на информация и публичност относно наблюдението и оценката
на изпълнение на ПИРО Харманли се осъществява в съответствие с изискванията на ЗРР,
ППЗРР и Комуникационната стратегия, като неделима част от ПИРО Харманли за периода
2021 - 2027 г.
В процеса на наблюдение на изпълнението на ПИРО, Общинският съвет
осигурява участието на заинтересуваните органи, организации, физически и юридически
лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност. Общинската
администрация, чрез официалната страница на общината в интернет информира
гражданите и заинтересованите страни за подготовката на докладите за оценка. Докладите
се внасят в Областния съвет за развитие, в срок от 7 дни от тяхното приемане и се
изпращат за публикация на Портала за обществени комуникации на МС.
Гражданите на община Харманли се информират от няколко локални и
регионални медии за събития от общината и района. На първо място, това е радиоточката
на община Харманли, която прави живи включвания от заседанията на Общинския съвет
и предоставя важна информация за новините от общината. Важна информация гражданите
и бизнеса могат да получат и от интернет страницата на община Харманли
(https://www.harmanli.bg/) и преди всичко електронния информационен бюлетин на
общината

(https://www.harmanli.bg/bg/informatsionen-byuletin/).

Също

така,

важни

източници на информация са Радио Стара Загора – БНР, вестник Сакар нюз и кабелна ТВ
– eTV. От интернет медиите, гражданите си информират от Sakarnews.info, БТА,
Haskovo.Live, Dariknews., Haskovo.net, XNEWS и Haskovo.info. Важна е и ролята на
социалните медии, особено за по-младото население. От тях по важни са FB page на
Община Харманли и Областна администрация Хасково.

6. Изменение и актуализация на ПИРО
Изменения и актуализация на ПИРО са допустими в съответствие с ППЗРР, в
случаите, когато са налице:
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•

съществени промени на икономическите и социалните условия в общината;

•

промени в националното или европейското законодателство, имащи отношение към
стратегическото устойчиво планиране и развитие на местно ниво;

•

съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху изпълнението
на ПИРО.
Актуализация на програмата за реализация на плана може да бъде извършвана

периодично, въз основа на изводите и препоръките в междинния и годишните доклади за
наблюдение, с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението му и
постигане на целите и приоритетите за развитие. Периодичната актуализация на
програмата за реализация и приложенията към нея се извършва с цел включване на нови
мерки, дейности, проекти или източници на финансиране.
Актуализация на ПИРО и програмата за реализация, се подготвят и приемат при
условията, и по реда за изработване и приемане на ПИРО. Те се извършва при стриктно
спазване на принципа на партньорство и прилагане на мерките от комуникационната
стратегия, описани в част III от Плана. Актуализацията на програмата за реализация се
одобрява от общинския съвет по предложение на кмета на общината и се предоставя в
Областния съвет за развитие.

VIII. ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 32 ЗРР
Съгласно Методическите указания за разработване на ПИРО и съгласно чл. 32
ЗРР, по преценка на кмета може да бъде извършена предварителна оценка за социалноикономическото въздействие на плана. ПИРО на Община Харманли е разработен
експертно и подробно и в неговото съдържание са имплементирани всички изисквания на
българската и европейската нормативна уредба. По тази причина, общинското
ръководство не счита за необходимо да бъде изготвена предварителна оценка на ПИРО.
IX. ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО
И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
Принципът на партньорството, участието на обществеността и прозрачност при
вземане на решения, са взаимосвързани и основни демократични принципи, от
съществено значение за доброто управление и устойчивото развитие. Ефективността и
прозрачността на регионалната и местната политика се базират на заложените изисквания
560

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

за по-широко прилагане на принципа на партньорство и общественото участие в процеса
на стратегическо планиране. За постигане на качествен и пълноценен процес на
стратегическо планиране, и устойчиво интегрирано регионално и местно развитие от
изключителна важност е включването на гражданското общество на всички нива и етапи
– планиране, изпълнение, наблюдение и оценка на резултатите. Партньорството може да
донесе много ползи и добавена стойност, вариращи от повишена ангажираност и
разширени експертни познания до по-голяма прозрачност, подобрена ефективност на
процеса на разработване на политики и повишаване на доверието на гражданите към
управляващия елит.
ПИРО Харманли е подготвен от екип експерти, които са работили в тясно
сътрудничество с кмета на общината и неговия екип. Проведени са анкетно проучване,
фокус групи с различни таргет групи (общинска администрация, бизнес, НПО,
представители на учебни заведения и читалища, земеделски производители, публични
обсъждания на предстоящата дейност по изготвяне на ПИРО и на проекта на интегриран
план) и са спазени всички изисквания за публичност и прозрачно управление. Като част
от програмата си, екипът на местната власт е предвидил да работи в тясно сътрудничество
с формациите на гражданското общество, социалните и икономически партньори. ПИРО
е „отворен“ документ, който може да бъде променян и допълван според желанията на
заинтересовани групи, в съответствие с българското законодателство. Междинните
оценки и ежегодните отчети на изпълнението на ПИРО, както и евентуални актуализации
е предвидено да стават по същия прозрачен механизъм, по който е изработен планът.
Основни партньори на местната власт в процеса на подготовка, съгласуване и
контрол на ПИРО са социалните и икономически партньори на територията на общината.
Това са представители на организации на работодателите, професионалните съюзи, НПО
и други организации работещи в сферата на просветната, научната, културната,
здравеопазването и др. области.
Участието на партньорите на всички нива на подготовка, съгласуване и
обсъждане,

контрол

на

изпълнението,

гарантира

прозрачност,

компетентност,

ефективност и реалистичност на Плана за развитие. Чрез тях той се обогатява и с
инструментите на гражданското общество се осъществява прякото участие на гражданите
и техните организации.
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Местният частен бизнес играе все по-голяма роля в развитието на местните
общности, поради своя нарастващ стабилитет и развитието на малкия бизнес, който се
превръща в гръбнак на националната, регионалната и местната икономика. Развитието на
Общината е невъзможно без участието на частната инициатива – като партньор, като
коректив, като инвеститор и като генератор на нови инициативи за развитие. Конкретни
предложения на представители на бизнеса са включени по тяхно настояване в ПИРО.
Действията на Община Харманли по осигуряване на информация и публичност
са насочени към:
•

Организиране на събития и публикуване на информация за стартиране на процеса по
изготвяне на ПИРО, предвижданията му за периода до 2027 г., за ролята на гражданите
и бизнеса в определянето на приоритетите за развитие на Общината, за възможностите
за реализация и очакваните резултати в икономическата и социалната сфера;

•

Възможностите за изграждане на публично-частни партньорства и реализацията на
проекти на тази основа в публичния сектор, насочени към подобряване на услугите,
предоставяни на гражданите и бизнеса;

•

Разясняване на конкретни задачи, които стоят пред Кмета, Общинския съвет,
Общинската администрация, социално-икономическите партньори и структурите на
гражданското общество, за осигуряване на висока ефективност при изпълнението на
ПИРО;

•

Разясняване на необходимостта и значението на стратегическото паниране на
местното развитие за повишаване на ефективността на публичните разходи и
осигуряване на добавена стойност за Общината;

•

Привличане на вниманието и интереса на заинтересованите страни и структурите на
гражданското общество за формиране на позитивни обществени нагласи и активна
гражданска позиция относно участието в процеса на планиране и осигуряване на
обществена подкрепа за реализацията на Общинския план за развитие.
При разработването на ПИРО Харманли за периода 2020 - 2027 г. са спазени

принципите на партньорство и координация, както и всички изисквания за
информираност, публичност и прозрачност.
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